Samtykkeskjema ZEN Living lab i Ydalir
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer, FME ZEN (Research centre for zero emission
neighbourhoods in smart cities), er en av 11 sentre med mål om å bidra til reduksjon av
klimagassutslipp på nasjonalt og internasjonalt plan samt til en mer effektiv bruk av energi og økt
produksjon av fornybar energi. FME ZEN er en del av the Norwegian university of science and
technology (NTNU). Forskeren Ruth Woods er ansvarlig for datainnsamling, databehandling
oppbevaring av data. Det er bare prosjekt ansvarlig som har tilgang til personopplysninger. Ruth
Woods er ansatt hos NTNU https://www.ntnu.no/ansatte/ruth.woods.
FME ZEN’s visjon er å utvikle bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser
https://fmezen.no/about-us/ . Ydalir i Elverum er et av ni ZEN pilotområder i Norge
https://www.elverumvekst.no/boligtomter/tomteomrader/ydalir . ZEN pilotene skal fungerer som
innovasjonsarenaer hvor forskere fra ZEN, sammen med byggeindustrien, eiendomsutviklere,
kommuner, energiselskaper, bygningseiere, beboere og andre brukergrupper, tester ut nye løsninger
for bygging, drift og bruk av nabolag for å redusere klimagassutslippene på et områdenivå til null.
Hovedmålsettingen for en ZEN living lab i Ydalir er å undersøke «hva er det gode liv i Elverum?». Dette
handler om å samle historier fra Elverums befolkning om hva det gode liv er i dag, hva det har vært
før og ønskene for fremtiden. Vi ønsker å snakke med ulike grupper fra befolkningen; barn, voksne,
eldre, kvinner og menn, samt ifra ulike kulturelle bakgrunn. Vi vil undersøke om det er forbindelser
mellom den bærekraftige framtiden som ZEN skisserer og ønsker og målsettinger til Elverums
befolkning. Bærekraftig byutvikling, boligutvikling og de fysiske omgivelser i Elverum vil være sentrale
i spørsmålene som vil bli stilt. Men «det gode livet i Elverum» er et ganske bredt konsept og vi vil
være interessert i å høre alle historiene som kan knyttes til hvordan det er å bo i Elverum. For
eksempel opplevelser fra andre verdenskrig, barneleker, jordbruk, skogbruk, handel og industri, å
flytte til Elverum, å vokse opp i Elverum, kafekulturen, husflid og turer i nærmiljøet, skateparken, å gå
på skolen, husbygging og sentrumsutvikling.

Personvern
Ydalir living lab vil ikke å innhente personopplysninger. Du kan være sikker på at all data innsamlet vil
bli behandlet konfidensielt og all databruk vil bli anonymisert. På denne måten vil det være umulig å
identifisere de ulike deltagerne i all publisert forskning og rapporter.
Data som innhentes vil bli brukt i vitenskapelig artikler, rapporter og populærvitenskapelig
presentasjoner.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i forsøket. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake
og trekke deg fra forsøket uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert.
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke
deg.

Hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger?
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Vi vil ikke lagre
kontaktinformasjon om dere.
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På oppdrag fra NTNU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
Ruth Woods, ruth.woods@ntnu.no
NSD Norsk senter for forskningsdata AS, personverntjenester@nsd.no , telefon: 55 58 21 17.
Personvernombudet ved NTNU https://www.ntnu.no/ansatte/thomas.helgesen
Eller https://fmezen.no/

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
-

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

-

å få rettet personopplysninger om deg,

-

få slettet personopplysninger om deg,

-

få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? - Vi behandler opplysninger om deg basert
på ditt samtykke.
Med vennlig hilsen

Ruth Woods
Forsker og prosjektansvarlig for NTNU og ZEN

Samtykke til deltakelse i studien:
Jeg har mottatt informasjon om ZEN og ZEN living lab Ydalir, og samtykker i
… å delta i intervju



… at anonymisert innsamlet informasjon kan benyttes til forskning publisert i tidsskrift, rapporter og
populærvitenskapelig publikasjoner


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, sted og dato)
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