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Anmälan om driftstörning - Avvikelse 

 Överskridande av gränsvärde  Brand, rökutveckling 
 Okontrollerat utsläpp  Kontrollerat, planerat överutsläpp 
 Onormalt buller  Större störningar i processen  
 Annat, se nedan  För omgivningen synliga, onormala utsläpp som 

inte behöver leda till miljöpåverkan 
Verksamhetsutövare och anläggningsnummer 
      

Fastighet och kommun 
      

Berörd avdelning 
      

Datum och klockslag för störning/tillbud 
      

Kontaktperson hos verksamhetutövaren 
      

Tel/fax/e-post 
      

Beskrivning av händelsen 
      

Orsak 
      

Första insats för att begränsa risk för skada eller olägenhet på människors hälsa eller miljön 
      

Förslag till åtgärd (förebyggande/korrigerande) 
      

När ska åtgärd vara genomförd? 
      

Ansvarig på verksamheten 
      

Datum/Signatur 
      

 
 

Blanketten lämnas till: 
Samhällsplaneringskontoret 
571 80 Nässjö 
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Dataskyddsförordningen GDPR 
 
Samhällsplaneringsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna 
handlägga din anmälan/ansökan i enlighet med miljöbalken (1998:800). De uppgifter  
som behandlas är ditt namn, personnummer och adress. Uppgifterna bevaras enligt 
samhällsplaneringsnämndens dokumenthanteringsplan. 
 
Samhällsplaneringsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och 
du har rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. 
Du har också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade. 
 
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndigheten. För samhällsplaneringsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med 
uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs. 
 
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är 
Höglandsförbundet 
Tel: 0380-51 75 50 
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se  
 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 
eller skicka din fråga till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se  
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