Störning/Klagomål
Miljö- och byggförvaltningen

Klagomål- att anmäla en störning, olägenhet eller olaglighet
Miljö- och byggförvaltningen har ett tillsynsansvar för verksamheter inom livsmedel,
miljöskydd, hälsoskydd samt plan- och bygglagen. För att förebygga samt undanröja
olägenheter bevakar miljö- och byggförvaltningen dessa områden. En olägenhet kan
exempelvis vara utsläpp av orenat avloppsvatten, kemikalier, bristfällig hygien i
livsmedelsanläggningar, buller från trafik och industrier eller dålig inomhusmiljö (fukt,
temperaturer, buller, radon, ventilation, skadedjur).
Det är viktigt att Du först vänder Dig till den som ger upphov till
störningen/olägenheten och framför ditt klagomål. Detta ger upphovsmakaren en
möjlighet att åtgärda problemet. Vid en anmälan till miljö- och byggförvaltningen är
det viktigt att olägenheten kan grunda sig i miljöbalken och således utgöra en olägenhet
för människors hälsa och miljö. Detta innebär att störningen/olägenheten ej ska vara
ringa eller tillfällig.
Din anmälan
Anmälan är underlaget för handläggningen av ärendet och det är viktigt att anmälan görs på
en särskild blankett. Detta är viktigt då anmälan kan bli ett beslutsunderlag i Miljö- och
byggnämnden eller om ärendet överklagas hos en högre instans. Vid handläggningen av
ärendet är det viktigt att blanketten är noga detaljerat där Du redogör för de uppgifter som
behövs.
Hantering av anmälan
En bedömning av Din anmälan görs av Miljö- och byggförvaltningen och därefter underrättas
verksamhetsutövaren/upphovsmakaren där den har möjlighet att yttra sig. Efter yttrande görs
normalt en inspektion. Om vår bedömning är att det är en störning/olägenhet kommer det att
ställas krav på verksamhetsutövaren/upphovsmakaren att vidta åtgärder.
Klagomål som är anonyma
Det är tillåtet att göra anonyma anmälningar dock är dessa svårare att handlägga effektivt.
Miljö- och byggförvaltningen kan exempelvis inte koppla ärendet till Dig där Du har
möjlighet till återkoppling. Din möjlighet att överklaga beslutet kan också påverkas.
Blanketten som är bifogad är en allmän handling när den lämnas in. Du kan således inte
skriva in Dina personuppgifter och kräva anonymitet.

Postadress:

Telefon:

Telefax:

Medborgarhuset
842 80 SVEG

0680-161 00 vx

0680-169 66
Hemsida: www.herjedalen.se

Plusgiro: 12 65 19-8
Bankgiro: 251-5294

Personuppgifter klagande
Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Uppgifter om den som orsakar störningen/olägenheten
Namn:
Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Typ av störning
 Trafikbuller

 Inomhusmiljö

 Livsmedelshantering

 Bull från verksamhet

 Fukt/mögel

 Utsläpp till vatten

 Buller boendemiljö

 Temperatur

 Nedskräpning

 Buller djurrelaterat

 Ventilation/drag

 Oljespill/-utsläpp

 Kemikalier

 Lukt

 Strandskydd

 Avlopp

 Eldning

 Olovligt byggande

 Dricksvatten

 Miljöfarligt avfall

 Ovårdat tomt/upplag

Annat:
Var upplevs störningen
 Bostad

 Allmän lokal

 Allmän plats:

 Annan plats:

När sker störningen
 Dagtid (07:00-18:00)

 Kvällstid (18:00-22:00)

 Nattetid (22:00-07:00)

 Dygnet runt

Beskriv störningen/olägenheten (Bifoga gärna med en karta, skiss eller fota över vart
störningen/olägenheten sker)

Beskriv hur Du upplever att störningen/olägenheten påverkar Dig

Beskriv vad Du har gjort och vilka personer Du varit i kontakt med för att minska
störningen/olägenheten (exempelvis fastighetsägare, verksamhetsutövare eller annan)

Beskriv kortfattat vad Du förväntar Dig att miljö-och byggförvaltningen ska göra åt
störningen/olägenheten

När Du har fyllt i blanketten skickar Du den till:
Miljö- och byggförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 SVEG

