1(2)

Anmälan om driftstörning - avvikelse
*Obligatoriska fält

Enligt 6§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Anmälan avser*
 Överskridande av gränsvärde

 Okontrollerat utsläpp
 Onormalt buller
 Större störningar i processen
Verksamhetsutövare

 För omgivningen synliga, onormala utsläpp
som inte behöver leda till miljöpåverkan

 Kontrollerat, planerat överutsläpp
 Brand, rökutveckling
 Annat, ange vad _______________________

Namn

Fastighetsbeteckning*

Berörd avdelning*

Datum och klockslag för driftstörningar eller avvikelse*

Kontaktperson
Förnamn*

Efternamn*

Telefon (även riktnummer)*

E-postadress*

Driftstörningar eller avvikelse
Beskrivning*

Orsak

Åtgärder

Första insats (för att begränsa risk för skada eller olägenhet på människors hälsa och miljön)*

Förslag till åtgärd (förebyggande/korrigerande)*

Tidpunkt när åtgärd ska vara genomförd*

Förnamn*

Efternamn*

Version 2019020701

Ansvarig för åtgärder

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Namnförtydligande

Besöksadress
Telefon
Förvaltningshuset Rosen 011-15 00 00
Trädgårdsgatan 21

E-postadress
miljo@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, adress, fastighetsbeteckning, e-post
och telefonnummer. Syftet med behandlingen är för att kunna bedöma anmälan på rätt sätt och på
rättssäker grund.
Dina uppgifter har samlats in från ifylld blankett. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar
vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras eller att en arbetsuppgift i samband med
myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att sparas enligt den gällande
dokumenthanteringsplanen för nämnden.
Vi kan behöva dela dina uppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi
kommer aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du
vill:
•
•
•
•
•
•

Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
Begära överföring av uppgifter.
Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
Göra invändningar.
Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljo@norrkoping.se.
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

