Anmälan om olägenhet/störning
För miljö, hälsa och livsmedel

Innan du skriver en anmälan till kommunen ska du ha kontaktat den som orsakat
störningen för att försöka nå en lösning.
Klagande
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation och beslut via e-post

☐ Ja ☐ Nej
Uppgifter om den/det som orsakar störningen
Namn

Adress

Postadress

Fastighetsbeteckning

Telefon

Vad avser störningen?
Kryssa i det som avser störningen. Flera alternativ kan kryssas i.

☐ Miljöfarligt avfall
☐ Utsläpp till vatten
☐ Eldning
☐ Oljespill/utsläpp
☐ Olovligt byggande
☐ Inomhusmiljö
☐ Buller från verksamhet
☐ Ventilation/drag
☐ Tobaksrök
☐ Låg/hög tempratur
☐ Sophämtning
☐ Allemansrätten

☐ Avlopp
☐ Kemikalier
☐ Dricksvatten
☐ Strandskydd
☐ Ovårdat tomt/upplag
☐ Trafikbuller
☐ Övrigt buller (t.ex. fläktar)
☐ Fukt/mögel
☐ Lukt
☐ Nedskräpning
☐ Livsmedelshantering
☐ Naturvård

☐ Annat, ange vad:_________________________________________________________

Var upplevs störningen?
Kryssa i var störningen finns/upplevs. Flera alternativ kan kryssas i.

☐ Bostad
☐ Trapphus
☐ Tvättstuga

☐ Allmän plats
☐ Allmän lokal

☐ Annan plats, ange var:_________________________________________________________

När sker störningen?
Kryssa i när störningen sker. Flera alternativ kan kryssas i.

☐ Dagtid (07:00-18:00)
☐ Nattetid (22:00-07:00)

☐ Kvällstid (18:00-22:00)
☐ Dygnet runt

1 (3)

2 (3)

Beskriv störningen
Beskriv störningen med egna ord. Bifoga gärna karta, ritning, skiss eller foto över var störningen sker.

När märkte du av störningen för första gången?

Hur ofta och hur länge sker störningen?

Så här upplever jag att störningen påverkar mig eller omgivningen

Jag har gjort följande för att minska störningen. Datum, åtgärd och namn på personer du haft kontakt med (t.ex. fastighetsägare,
verksamhetsutövare eller namn).

Vad har fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren gjort hittills och vad planeras att utföras?
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Bilagor som bifogas

☐ Bilaga 1, Störningsdagbok om den upplevda olägenheten, blanketten störningsdagbok
finns på uddevalla.se

Information
Har du ett klagomål på en störning som du upplever orsakar olägenhet för människors hälsa
och miljön, ska det vara en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig enligt Miljöbalken
(1998:808) 9 kap 3 §. Tänk på att vi inte kan hjälpa till vid klagomål som handlar om
grannosämja.
Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störning av till exempel buller, lukt eller
nedskräpning som tidigare pågått men upphört, handläggs inte. Dock handläggs klagomål
gällande exempelvis utsläpp av olja eller liknande som pågått tidigare men upphört då de
fortfarande kan vara en miljöskada kvar efter det att upphört.
Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen. Den som orsakar störningen,
fastighetsägare eller verksamhetsutövare, har ansvaret för en uppkommen störning, och har
därmed också skyldighet att vidta rättelse innan krav på åtgärder ställs från myndigheten.
Fyll i denna blankett om inga åtgärder vidtas.
Handläggningen av dessa ärenden sker enligt miljöbalken, livsmedelslagen,
smittskyddslagen och tobakslagen. Inlämnad blankett är offentlig handling. Alla
personuppuppgifter som fylls i blanketten blir offentliga då de skannas in i vårt diariesystem.
Samhällsbyggnad gör en bedömning av din anmälan. Vi underrättar den som orsakat
störningen och ber denne yttra sig över uppgifterna. Därefter genomförs en inspektion. Om
vi bedömer att en störning föreligger, ställer vi krav på vidtagande av åtgärder.
Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på
uddevalla.se/personuppgifter.

Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register (fylls i av den klagande).

Blanketten skickas till
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten uppdaterad 2018-11-30

