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KLAGOMÅL 

BOSTAD/OLÄGENHET 
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Skickas till 

Åtvidabergs kommun 
Miljökontoret 
Box 206 
597 25 Åtvidaberg 

 

Om blanketten och klagomålshantering 

 Du bör i första hand själv ta kontakt med ansvarig gällande störningskällan, innan du kontaktar miljökontoret. 

 Fyll i blanketten så utförligt du kan. Det tar längre tid för oss att handlägga ärendet om blanketten inte är komplett. Om 

du inte får plats i aktuella fält kan du bifoga ytterligare redogörelser i en bilaga. Det går även bra att skicka med foton. 

 Uppgifterna på denna blankett utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig. En kopia av denna blankett kan komma 

att skickas till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som du angett orsakar störningen enligt 17 § förvaltningslagen 

(2017:900).  

Uppgifter om dig som klagar 

Anonyma klagomål med bristande uppgifter kan vara svåra för oss att hantera.  

 

Namn 

      
Personnummer  

      

Gatuadress (inkl. ev. lägenhetsnummer) 

      
Postnummer och ort 

      

Telefon dagtid (fast och/eller mobil)  

      
E-postadress 

      

Boendeform  

☐ Hyresrätt ☐ Bostadsrätt ☐ Villa ☐ Annat:       

Hur länge har du bott i bostaden? 

      

Byggnaden uppfördes (cirka) 

      
Har du för avsikt att flytta därifrån inom de närmsta 

månaderna? 

      

Uppgifter om fastighetsägare/hyresvärd eller den som orsakar störningen 

Namn 

      
Kontaktperson 

      

Gatuadress 

      
Postnummer och ort 

      

Telefon 

      

E-postadress 

      

Vad orsakar störningen? 

Orsak 

☐ Buller ☐ Ventilation ☐ Fukt ☐ Drag ☐ Lukt ☐ Temperatur ☐ Vedeldning ☐ Tobaksrök 

☐ Annan typ av störning:       

Beskriv störningen.  
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Var upplevs störningen? 

Plats 

☐ Bostad  ☐ Trapphus ☐ Tvättstuga  ☐ Allmänt utrymme  ☐ Annan plats:       

Beskriv (specificera rum om det rör bostad) 

      

När sker störningen och hur ofta förekommer den? 

Tidpunkt 

☐ Dagtid 07-18 ☐ Kvällstid 18-22 ☐ Nattetid 22-07  ☐ Dygnet runt ☐ Annat:       

När upplevde du störningen för första gången?  

      

Beskriv hur ofta du upplever störningen.  

      

Vilka besvär får du eller andra på grund av störningen? 

Beskriv besvären. 
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När var du första gången i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om störningen? 

Datum 

      

Namn på den du var i kontakt med 

      

När var du senast i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om störningen? 

Datum 

      

Namn på den du var i kontakt med 

      

Har du tidigare anmält störningen till miljökontoret? 

☐ Nej ☐ Ja, datum:       

Underskrift  

Ort och datum 

      
 

Namnteckning Namnförtydligande 

      

Information om behandling av personuppgifter  

Behandling sker enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Personuppgifter som lämnas i blankett 

behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Du har 

rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att 

omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer information på www.atvidaberg.se om hur du gör begäran om 

registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta miljökontoret enligt följande: Åtvidabergs 

kommun, Miljökontoret, Box 206, 597 25 Åtvidaberg, e-post: miljo@atvidaberg.se, telefonnummer: 0120-830 00.  

Blanketten reviderades 2020-10-14. 
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