ANMÄLAN
om olägenhet/klagomål
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Miljönämnden handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenhet
för människors hälsa och miljön utifrån miljö- och livsmedelslagstiftning
m.fl. Enligt miljöbalken (9 kap 3§) innebär olägenhet för människors
hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".
För att miljönämnden ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i
blanketten så tydligt och noga du kan, vilket underlättar handläggningen.
Läs gärna igenom hela blanketten innan du börjar fylla i.
Du som klagar/anmäler en olägenhet kan vara anonym.
Om du väljer att vara anonym kan miljöförvaltningen inte komma i
kontakt med dig senare för kompletterande uppgifter eller för att höra om
det blivit bättre ex. om åtgärder genomförts. Miljöförvaltningen kan
heller inte underrätta dig om eventuella beslut i ärendet.
Jag vill vara anonym
Anmälare/Klagande (*fylls inte i om du vill vara anonym)
*Namn:
*Utdelningsadress:
*Postnr/ort:
*Telefon/mobiltelefon:
*E-postadress:
Klagomålet avser
Bostadsmiljö (ex. temperatur,
ventilation, fukt, mögel)

Buller/störande ljud

Skadedjur (ex. fågel,
grävling, rådjur, insekter)

Husdjur (ex. hund och katt)

Livsmedel (ex. förpackning,
märkning)

Matförgiftning

Lukt

Vedeldning

Övrigt, nämligen: …………………………………………………
Fortsättning på nästa sida.
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Klagomål/Anmälan av olägenhet
Beskrivning
Beskriv olägenheten/störningen utförligt (använd extrapapper om du inte
får plats):

Vilka besvär får du på grund av olägenheten/störningen:

Finns det fler personer som berörs av olägenheten/störningen? Vilka:

Fortsättning på nästa sida.
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Klagomål/Anmälan av olägenhet

Plats
Ange var du befinner dig när du upplever störning/olägenhet, t.ex. bostad,
adress, fastighetsbeteckning, restaurang, butik etc.

Ange företag, plats, adress, fastighetsbeteckning etc. för den plats där
störningen kommer ifrån:

Tidpunkt
Vid vilken tid på dygnet sker störningen?
Dagtid 7.00-18.00

Kvällstid 18.00-22.00

Nattetid 22.00-07.00

Dygnet runt

Annat
När upplevde du störningen för första gången och hur ofta har du upplevt
störningen sedan dess?

Fortsättning på nästa sida.
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Klagomål/Anmälan av olägenhet
Kontakt med person/verksamhetsutövare/fastighetsägare
I första hand bör man alltid själv ta kontakt med ansvarig gällande
störningen innan man tar kontakt med miljönämnden om problemet.
Har kontakt tagits med den som orsakar störningen?
Ja, tidpunkt:
Nej
Med följande person/er:

Med följande respons:

Ev. genomförda åtgärder mot störningen:

Ev. planerade åtgärder mot störningen:

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan komma
att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/
EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare
på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter
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