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Klagomål

Klagomål på störning hälsa/miljö
Du/ni använder denna blankett för att lämna ett klagomål på en störning som kan utgöra en olägenhet enligt
miljöbalken. Läs informationen Störande olägenheter på www.lerum.se eller bifogat informationsblad innan du/ni
besvarar följande frågor. Det påskyndar handläggningen om du/ni lämnar så detaljerad och korrekt information som
möjligt.

Vad störs du/ni av?
Kryssa i aktuell ruta och beskriv störningen och hur den påverkar dig eller miljön så exakt som möjligt.

Buller
Lukt
Katt/hund
Störande granne
Eldning
Avlopp

Ventilation
Temperatur
Tobaksfrågor

Fukt/mögel
Sophämtning
Skadedjur

(bifoga karta över platsen och foto)

Nedskräpning
(bifoga karta över platsen och foto)

Annat:
Beskrivning:

När och hur ofta sker störningen?
När observerades störningen? Sker störningen vid någon särskild tid på dygnet eller veckodag? Hur ofta sker
störningen och hur länge har det pågått? Beskriv så exakt som möjligt.
Bifoga karta

Beskrivning:

Postadress

Besökadress

Telefon

Webb/e-post

Org.nr 212000-1447

Lerums kommun
443 80 Lerum

Bagges torg

0302-52 14 64 / 52 14 92

www.lerum.se
miljoenheten@lerum.se
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Beskriv de kontakter du/ni hittills har haft med fastighetsägaren och/eller den som orsakar
störningen. Vad har de gjort för att åtgärda problemet?
Innan du/ni lämnar in en olägenhetsanmälan bör du/ni ha tagit kontakt med din/er fastighetsägare och/eller den
som orsakar störningen och berättat att du/ni besväras. Om du/ni kontaktar den som orsakar störningen kan
han/hon berätta för dig/er om han/hon planerar några åtgärder.

Beskrivning:

Ytterligare information

Uppgifter om den/de som orsakar störningen
Namn

Org.nr.

Adress

Postadress

Telefon

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om fastighetsägare, bostadsrättsförening eller motsvarande där du/ni bor
Namn

Org.nr.

Adress

Postadress

Telefon

Fastighetsbeteckning

Dina/era personuppgifter (Om du/ni vill vara anonym/anonyma ska du/ni inte uppge ditt/era namn på
blanketten eller i telefonsamtal med miljöenheten. Då får du ingen information om vad som händer i ärendet
eller om ärendet lämnats utan åtgärd eller avslutats. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med
miljöenheten om du vill ha information i ärendet )
Namn
Fastighetsbeteckning
Adress

Postadress

Ev lägenhetsnr.

Telefon/Mobiltelefon

E-postadress

Boendeform
Hyresrätt

Bostadsrätt

Villa

För information om personuppgiftsbehandling, se
http://www.lerum.se/globalassets/documents/gdpr/information-gdpr-klagomal-mb.pdf

Postadress

Besökadress

Telefon

Webb/e-post

Org.nr 212000-1447

Lerums kommun
443 80 Lerum

Bagges torg

0302-52 14 64 / 52 14 92

www.lerum.se
miljoenheten@lerum.se
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Underskrift
Härmed intygas att jag/vi tagit del av information om behandling av mina personuppgifter.
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas till Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad, Miljöenheten, 443 80 Lerum.
Telefonnummer till miljöenheten: 0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92.

Postadress

Besökadress

Telefon

Webb/e-post

Org.nr 212000-1447

Lerums kommun
443 80 Lerum

Bagges torg

0302-52 14 64 / 52 14 92

www.lerum.se
miljoenheten@lerum.se
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