
 
 
  

STÖRNINGSDAGBOK 
Dagboken är ett komplement 
till anmälan om 
olägenhet/klagomål till 
Miljöförvaltningen 

  

    
 

POSTADRESS 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 HABO 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 
www.mullsjo.se 

TELEFON 
036-442 82 59 

E-POST 
miljo@habokommun.se 

 

För att vi ska kunna handlägga ditt klagomål behöver vi kompletterande uppgifter från dig. 
Du behöver föra dagboken under två-tre veckor för att vi ska få ett tillräckligt bra underlag. 
Vi vill att du fyller i datum och tidpunkter när du upplever störningen. Vi vill även att du 
beskriver vad det är som stör dig. Vi kan komma att avsluta ärendet om du inte skickar in 
störningsdagboken. Räcker inte denna blankett till går det bra att göra en egen och skicka in. 
 
Vilken fastighet eller adress kommer störningen ifrån? 
Fastighetsbeteckning 
 
 

Fastighetsbeteckning Fastighetsbeteckning 

 

Kontaktuppgifter till dig som klagar  
Adress 
 

Telefon dagtid E-postadress 

 
 
Det här exemplet visar hur du kan fylla i tabellen. Du behöver skriva anteckningar 

i minst tre veckor för att vi ska få ett tillräckligt bra underlag. 
Datum 
2020-08-20 

Mellan klockan 
10:30-12:30 

Beskriv det som stör dig 
Ex. Hundarna skällde ihållande i 30 minuter 
Ex. det var svart rök vid eldningsstart 
 

 
Fyll i nedan: datum, tidpunkt och en beskrivning 
Datum 

 
Mellan klockan 

 
Beskriv det som stör dig 

 

Datum 
 

Mellan klockan 
 

Beskriv det som stör dig 
 

Datum 
 

Mellan klockan 
 

Beskriv det som stör dig 
 

Datum 
 

Mellan klockan 
 

Beskriv det som stör dig 
 



 
 
  

STÖRNINGSDAGBOK 
Dagboken är ett komplement 
till anmälan om 
olägenhet/klagomål till 
Miljöförvaltningen 

  

 

 

 

POSTADRESS 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 HABO 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 
www.mullsjo.se 

TELEFON 
036-442 82 59 

E-POST 
miljo@habokommun.se 

 

Datum 
 

Mellan klockan 
 

Beskriv det som stör dig 
 

Datum 
 

Mellan klockan 
 

Beskriv det som stör dig 
 

Datum 
 

Mellan klockan 
 

Beskriv det som stör dig 
 

Datum 
 

Mellan klockan 
 

Beskriv det som stör dig 
 

Datum 
 

Mellan klockan 
 

Beskriv det som stör dig 
 

 

Övrig som du vill upplysa oss om 

 

 
 
 
 
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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