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Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping

E-postadress: miljo@linkoping.se Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter) LK 2385 

utg 7 (juni 2022) 

ANMÄLAN
Rapport om driftstörning/incident 

Uppgifterna kommer att införas i miljöavdelningens dataregister 

Rapport – Anmälan om driftstörning, avvikelser
Vid driftstörning eller annan avvikelse som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt ska Miljöavdelningen 
omgående informeras om händelsen, telefon 013-20 60 00 (kontaktcenter), e-post: miljo@linkoping.se  

Denna blankett kan därefter användas som underlag vid skriftlig redogörelse. Om mer utrymme krävs så vänligen använd 
blankettens baksida eller bilaga.

Överskridande av gränsvärde 

Okontrollerat utsläpp 

Onormalt buller 

Överskridande av riktvärden eller begränsningsvärden

Annat, se nedan 

Större störningar i processen 

Brand, rökutveckling 

Kontrollerat, planerat utsläpp 

För omgivningen synliga, onormala utsläpp som inte 

nödvändigtvis medför miljöpåverkan 

Om mer utrymme krävs använd blankettens baksida 
Företagsnamn Fastighetsbeteckning 

Berörd avdelning Datum och tidpunkt för tillbud 

Kontaktperson Telefon, fax, eller e-postadress 

Beskriv händelseförloppet. Finns spridningsrisk? 

Orsak till händelsen. Har tillbudet avvärjts? 

Vilka åtgärder har vidtagits? Har berörda grannar fått information? 

Räddningstjänst larmad Händelsen är polisanmäld 

Omfattning av driftstörning/incident (mängd av utsläpp/buller i siffror/halter): 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av 
uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande:
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

Hur förebygger vi att händelsen upprepas? 

Ansvarig för att åtgärden ska genomföras Datum då förebyggande, korrigerande åtgärd ska vara genomförd 

Uppgiftslämnare Datum för anmälan 

Bedömning av påverkan på miljön samt hur bedömningen genomförts:

Rita gärna en skiss över utrymmet eller området där händelsen inträffade 

Övriga kompletterande uppgifter 
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