
  
Anmälan 
Driftstörning 

 

1 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

Information om 
personuppgifts-
behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1. 

Information Vid driftstörningar eller annan avvikelse som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt ska 
miljöenheten på bygg- och miljöförvaltningen omgående informeras om händelsen. Detta kan göras per 
telefon 0371 – 810 00 eller e-post kommunen@gislaved.se  
Efter att information lämnats om driftstoppet kan denna blankett används som underlag vid skriftlig 
redogörelse. Blanketten skickas till  
 
Gislaveds kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
332 80 Gislaved 
 
Eller via e-post till kommunen@gislaved.se  

Uppgifter om 
anmälare 

Bolagets namn 
 
 

Organisationsnummer 
 
 

Besöksadress 
 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 
 
 

Berörd avdelning på företaget 
 

Kontaktpersons namn 
 

Telefonnummer kontaktperson 
 
 

E-post kontaktperson 
 
 

Orsaken till 
driftstörning/ 
avvikelse 

Beskriv händelseförloppet. Finns det risk för spridning måste detta anges. 
 
 
 
 
 
 

Orsak 
(fortsättning) 

Orsak till händelsen. Har tillbudet avvärjts?  
 
 
 
 
 

mailto:kommunen@gislaved.se
mailto:kommunen@gislaved.se
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Åtgärder Vilka åtgärder har vidtagits?  
 
 
 
 

 Berörda grannar 

 Räddningstjänsten har larmats 

 Händelsen är polisanmäld 

 Annan/andra: ange vilka andra som informerats 
 
 
 
 

Omfattning Ange mängd av utsläpp/buller etc. i siffror/halter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuell 
påverkan  

Bedömning av påverkan på miljön samt hur bedömningen genomförts.  
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Före-byggande 
åtgärder för 
framtiden 

Hur ska företaget arbeta för att händelsen inte ska upprepas? 
 
 
 
 
   

Ansvarig för att åtgärden/åtgärderna genomförs 
 
 

Datum då förebyggande åtgärd/åtgärder ska vara genomförd 
 
 

Övrigt  
 
 
 
 
 
 

Bifogade filer  Bifoga gärna en ritning eller skiss över utrymmet eller området där händelsen inträffade.  
 Annan bifogad handling: ange vilka handlingar som bifogas med anmälan. 

Underskrift  Signatur 
 

Datum 
 
 
 Namnförtydligande 
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BILAGA 1 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, 
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din 
anmälan.  
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kan Gislaveds 
kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds 
kommun avvisar ärendet. 
 
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun 
måste få in en anmälan om driftstörningar som kan påverka miljön. De inlämnade personuppgifterna bevaras.  
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal 
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun 
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du 
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du 
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda 
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
 
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se  
 
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 

mailto:dataskyddsombud@gislaved.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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