Sida

KLAGOMÅL - ÖVRIGT, EJ BOSTAD
1(3)
Fyll i blanketten så utförligt du kan. Det tar längre
tid för oss att handlägga ärendet om blanketten inte
är ordentligt ifylld.

SÄFFLE KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketten skickas till:
Säffle kommun
Miljö-och byggnadsnämnden
661 80 Säffle

Information

Bilder

Här kan du lämna uppgifter till miljökontoret om du till
exempel vill klaga på något gällande störningar i bostaden
eller störningar utomhus, nedskräpning, buller eller
föroreningar i mark och vatten.

Bifoga gärna bilder om möjligt.

1.Dina personuppgifter
Du får vara anonym, då ska du inte fylla i dina kontaktuppgifter eftersom handlingar som lämnas in till myndigheten är offentliga.
Anonyma klagomål med bristande information är svåra att handlägga och vi kan inte återkomma med beslut.
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-post

Postnummer och ort

Telefonnummer

2. Fastigheten där du bor
Fastighetsbeteckning

Villa

Lägenhet Fastighetsägare om annan än klagande

BESKRIVNING AV PROBLEMET
3. Klagomålet gäller:
Buller

Eldning utomhus

Vilda djur

Vibrationer

Eldning inomhus

Förorening vatten/mark

Skrotbilar

Nedskräpning

Lukt

Annat

4. Beskrivning av störningen
Ange ev. orsak till störningen samt fastighet eller adress där störningen finns/kommer ifrån.

SÄFFLE KOMMUN

Postadress

E-post

Säffle kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
661 80 Säffle

miljo.bygg@saffle.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 9

Telefon

Fax

0533-68 10 00 vx

0533-68 17 78

Bankgiro

Organisationsnr

883-0150

212 000-1900

Postgiro
769 59-6

Beskriv hur störningen påverkar dig/er (t.ex. stressreaktion, allegiska besvär m.m.)

5. Så här ofta upplever jag störningen
Varje dag

En gång i veckan

Enstaka gånger per år

Annat intervall:

En gång i månaden

Beskriv så utförligt du kan vilka tider på dygnet som störningen vanligtvis uppkommer och hur länge den håller i sig. Har du fört anteckningar
över dina störningar går det bra att bifoga dem.

FRÅGOR OM DEN SOM GER UPPHOV TILL STÖRNINGEN
6. Kontaktuppgifter till den du anser är ansvarig för störningen

Fyll i de uppgifter du har tillgång till. Om du inte har tillgång till dessa upgifter bifoga gärna en karta där störningen är markerad.
Namn

Organisationsnr/Personnr

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

7. Har du själv varit i kontakt med personen eller verksamheten du klagar på?
Ja

Nej

Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål. Om problemet inte avhjälps kan du vända dig till
miljökontoret.

8. Kontakt med personen eller verksamheten
När
var du första
i kontakt med eller
fastighetsägaren
om ditt problem? Ange datum (år-mån), namn och telefonnummer. Om möjligt,
8. Kontakt
medgången
fastighetsägaren
verksamheten
beskriv också vilket svar du fick.

När var du senast i kontakt med fastighetsägaren om ditt problem? Ange datum (år-mån), namn och telefonnummer. Om möjligt, beskriv
Kontakt
fastighetsägaren
också vilketmed
svar du
fick.

SÄFFLE KOMMUN

Postadress

E-post

Säffle kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
661 80 Säffle

miljo.bygg@saffle.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 9

Telefon

Fax

0533-68 10 00 vx

0533-68 17 78

Bankgiro

Organisationsnr

883-0150

212 000-1900

Postgiro
769 59-6

Har någon åtgärd gjorts?

9. Din underskrift

Vill du vara anonym, fyll ej i namnförteckning eller namnförtydligande
Ort och datum
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras
för diarium, handläggning och arkivering.

Namnteckning
Namnförtydligande

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggkontorets register. Registren är tillgängliga för allmänheten.
För med information, se PUL, personuppgiftslag (1998:204).

SÄFFLE KOMMUN

Postadress

E-post

Säffle kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
661 80 Säffle

miljo.bygg@saffle.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 9

Telefon

Fax

0533-68 10 00 vx

0533-68 17 78

Bankgiro

Organisationsnr

883-0150

212 000-1900

Postgiro
769 59-6

