RAPPORT OM BRÄDDAT
AVLOPPSVATTEN

Uppgifter om bräddat avloppsvatten från pumpstation eller avloppsreningsanläggning.
Pumpstation
Pumpstation:

Nr:

Fastighet/adress:

Startdatum:

Slutdatum:

Klockslag:

Planerad bräddning

Oförutsedd bräddning

Uppmätt mängd bräddat vatten:
___________m3

Uppskattad mängd bräddat vatten:___________m3

Avloppsreningsanläggning
Avloppsreningsanläggning:
Fastighet/adress:
Startdatum:

Recipient:

Slutdatum:

Planerad bräddning

Recipient:
Klockslag:
Oförutsedd bräddning

Uppmätt mängd bräddat vatten:
___________m3
Bräddningsfrekvens:

Uppskattad mängd bräddat vatten:___________m3
Bräddad volym per dygn:

Tidsproportionell provtagning har skett med delprov var tionde minut

Ja

Nej

Orsak till bräddningen:

Vidtagna åtgärder ex. tekniska åtgärder, sugbil, provtagning, reservaggregat, informationsinsatser:

Planerade åtgärder ex. tekniska åtgärder, sugbil, provtagning, reservaggregat, informationsinsatser:

Kontaktperson
Namn:

Telefonnummer:

E-postadress:

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035
Telefon: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se • Webbplats: varmdo.se
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För handläggning kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns tillgänglig på
kommunens webbplats varmdo.se.
Blanketten skickas till:
•
•

varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna
behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).
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. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter
om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och
hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt
dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen,
datainspektionen.se.
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