Uppdaterad 2022-01-05

BLANKETT

Olägenhetsanmälan
Tänk på att anmälan blir en allmän handling när den inkommer till miljöenheten. Fyll därför ej i dina
personuppgifter om du vill vara anonym. Skicka heller inte in anmälan via mejl då mejladressen kommer att vara
synlig. Mer information om hur du kan göra en anonym anmälan hittar du på vår hemsida:
http://www.herrljunga.se/bo-bygga-och-miljo/halsoskydd/olagenhetsanmalan.html
Personuppgifter
Namn
Adress

Postadress

Telefon (dagtid)

E-post

Portkod (frivilligt)

Lägenhetsnummer

Boendeform
Hyresrätt

Bostadsrätt

Villa

Annan

1. Vad orsakar störningen?
Vad vänlig kryssa i den ruta som olägenhetsanmälan gäller och beskriv i rutan under vilken typ av störning det rör
sig om. Försök att beskriva störningen så exakt som möjligt.
Buller

Ventilation

Fukt

Drag

Lukt

Låg temperatur

Eldning

Tobaksrök

Övrigt

Beskriv störningen

2. Var upplevs störningen?
Bostad

Trapphus

Tvättstuga

Allmän lokal

Annan plats

Beskriv

3. När sker störningen och hur ofta förekommer den, dvs. hur omfattande är störningen?
Dagtid kl. 07.00-18.00
Beskriv

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Kvällstid kl. 18.00-22.00

Nattetid kl. 22.00-07.00

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

Dygnet runt

Annat

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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4. Vilka besvär får du på grund av störningen?
Beskriv

5. När märkte du av störningen första gången?
Beskriv

6. När var du för första gången i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om detta
problem?
Datum

7. När var du senast i kontakt med fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren om
störningen?
Datum

8. Har du tidigare anmält störningen till Miljökontoret?
Ja

Nej

I så fall när, datum

Datum: _________________________
Underskrift: _________________________________________________________________________
Övriga uppgifter från klagande:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Avgift
Om klagomålet visar sig vara befogat i den aktuella lagstiftningens mening så kommer den som orsakat
olägenheten behöva betala en avgift för handläggningen av ärendet om handläggningstiden överstiger två timmar.
Avgift tas ut för att minimera bygg- och miljönämndens åtgång av skattemedel. Avgiften tas ut per timma enligt
taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för 2022 är 1 050 kr per timma.
Upplysningar
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). På
www.herrljunga.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter. Du kan
även kontakta Bygg- och miljönämnden som är personuppgiftsansvarig, och nås via e-post miljo@herrljunga.se
eller via kommunens växel 0513-170 00.
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