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Skickas till 

Överkalix kommun 

Bygg- och miljökontoret 

956 81 ÖVERKALIX 

 

1. Verksamhetsutövare 

Namn 

      

Organisationsnummer 

      

Adress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

E-postadress 

      

Skriftlig kommunikation sker helst med 

 E-post   Brevpost 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 

      

Mobiltelefon 

      

 

2. Anläggningen  

Anläggningens namn 

      

Fastighetsbeteckning 

      

Besöksadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

Fastighetsägare 

      

Telefonnummer till fastighetsägaren 

      

 

3. Beskrivning av driftstörningen/olyckan 

Vänligen beskriv driftstörningen/olyckan som befaras kunna påverka miljö och hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Beskrivning av planerade undersökningar/mätningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underrättelse om driftstörning/olycka 



Underrättelse om driftstörning/olycka 

enligt 6 § förordning om verksamhetsutövarens 

egenkontroll 

Sida 2 av 2 

5. Beskrivning av planerade åtgärder

6. Bilagor som ska bifogas underrättelsen

 Särskilt upprättad åtgärdsplan (om sådan finns)

 Dokumenterade resultat på mätningar/undersökningar

7. Information

I 6 § förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll föreskrivs det att 

verksamhetsutövaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörningar eller liknande händelser som 

kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.  

Exempel på driftstörningar är fukt- och mögelskador, brand, elfel, temperatur- eller ventilationsproblem, 

läckage av kemikalier, smitta, avvikande vattenprover etcetera.  

Underskrift av verksamhetsutövaren 

……………………………………………… 
Ort och datum 

……………………………………………… 
Namnteckning 

……………………………………………… 
Ev. titel 

……………………………………………… 
Namnförtydligande 

Behandling av personuppgifter
Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med 
EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga och utreda 
ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr.

Förenklad delgivning
Kommunen kan komma att använda förenklad delgivning för att delge er handlingar i ert
ärende. Mer information om förenklad delgivning hittar ni under http://overkalix.se/
kommun/miljoavdelning/delgivning/.
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