DRIFTSTÖRNINGSRAPPORTERING
Information till dig som är företagare och har en
verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig
enligt Miljöbalken

INFORMATION OM RAPPORTERING TILL
TILLSYNSMYNDIGHETEN I SAMBAND MED
DRIFTSTÖRNINGAR ELLER HAVERIER
Om en driftsstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda
till olägenheter för människors hälsa eller miljö ska tillsynsmyndigheten omgående
underrättas enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Dessutom ska tillsynsmyndigheten genast underrättas om det upptäcks en
förorening i mark eller vattenområden, i byggnad eller annan anläggning som kan
medföra olägenhet för människors hälsa eller i miljön enligt 10 kap 11-13 §§
Miljöbalken.
RAPPORTERING SKA GÖRAS BÅDE PER TELEFON OCH E-POST.
VARDAGAR UNDER NORMAL ARBETSTID 8.00-16.30
Telefonkontakt

1. I första hand söks ordinarie ansvarig handläggare.
2. I andra hand kontaktas Länsstyrelsens växel på telefonnummer
010-223 70 00 som anvisar vidare kontakt.
E-post
Rapportering via e-post ska dessutom göras till kronoberg@lansstyrelsen.se och till
ordinarie ansvarig handläggare på adress fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se.
Använd gärna blanketten som finns på vår hemsida och bifoga er e-post.

UTANFÖR NORMAL ARBETSTID
Om händelsen inträffar under annan tid än normal kontorstid ska rapportering
göras via e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se och tib.kronoberg@lansstyrelsen.se
alternativt via faxnummer 010-223 72 20. Dessutom ska telefon- och e-postkontakt
tas påföljande vardagsmorgon enligt anvisningarna ovan.
NÄR SKA ANMÄLAN GÖRAS?
Exempel på en driftstörning som omgående ska anmälas till tillsynsmyndigheten:
o Överskridande av gränsvärde/begränsningsvärde
o Större störningar i processen som innebär överskridande av riktvärde
o Okontrollerat utsläpp till recipient (luft, mark eller vatten), dag-eller
spillvatten
o Brand och kraftig rökutveckling
o Onormalt buller
o Kontrollerat, planerat överutsläpp
För att underlätta Länsstyrelsens information till allmänheten vid klagomål bör ni
även anmäla, för omgivningen, synliga onormala utsläpp som inte behöver leda till
miljöpåverkan.
ATT TÄNKA PÅ VID RAPPORTERING
Vid kontakt med myndigheten avgörs hur uppföljning och vidare avrapportering
ska ske. I enklare fall räcker det att händelsen redovisas i den ordinarie löpande
rapporteringen, medan en separat rapport krävs vid mer omfattande driftstörningar. En sådan rapport ska innehålla en beskrivning av händelsen, orsaker,
uppgifter om miljökonsekvenser av händelsen, vilka åtgärder som har vidtagits i
syfte att avhjälpa skadan samt förebyggande åtgärder. Glöm inte att händelsen även
ska redovisas i er miljörapport.

VARFÖR SNABB INFORMATION?
Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av
följande skäl:
• Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas
• Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras
• Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara
uppdaterade/ allmänheten och andra berörda kan behöva informeras
Om tillsynsmyndigheten inte informeras omgående kan detta komma att leda till en
åtalsanmälan.
Rapportering till Länsstyrelsen ersätter inte rapportering till andra berörda,
exempelvis räddningstjänst, vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.
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