Eslöv kommun
Miljöavdelningen
241 80 Eslöv

Anmälan om störning, olägenhet eller liknande
BESKRIVNING AV STÖRNING/OLÄGENHET*
Beskriv så utförligt som möjligt den miljöfara eller olägenhet för hälsan som ni vill anmäla:

Beskriv var (genom adress, fastighetsbeteckning eller annat):

BESKRIVNING AV STÖRNING SOM PÅVERKAR DIN HÄLSA
Beskriv så utförligt som möjligt de hälsoproblem ni upplever av störningen:

Hur länge har problemen pågått, har de ökat i omfattning:

*Olägenhet för hälsan enligt Miljöbalken 9 kap. 3 §:
”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”

KONTAKTUPPGIFTER TILL DIG SOM ANMÄLER
Namn:
Adress:
Telefon:

E-postadress:

För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att elektroniskt sparas och användas för
ärendets behandling i enhet med PUL (1998:204). Om ni vill ha mer information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att
de ska ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till miljökontoret.
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Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan handläggas, om avgörande
uppgifter saknas i ärendet och inte kan inhämtas. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om
vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara
för kontakten med miljökontoret om du vill ha information om ärendet. Anonyma klagomål som bedöms
utgöra en mindre risk för olägenhet kan komma att nedprioriteras.

UPPGIFTER OM DEN/DET SOM ORSAKAR PROBLEMEN
Innan miljökontoret underrättas bör ni ha kontaktat ansvarig för störningen som då ges möjlighet att åtgärda
problemet. Kvarstår olägenheten även efter att fastighetsägare/verksamhetsutövaren informerats och det finns
fog för klagomålet, kan miljökontoret vidta åtgärder.
När var ni senast i kontakt med fastighetsägare, den som orsakar störningen/olägenheten eller annan ansvarig:

Vad har ansvarig angett som skäl för störningen eller olägenheten, vilka åtgärder planeras mm:

Namn på person eller verksamhet som orsakar störningen:

Kontaktuppgifter:

UPPGIFTER OM VIDARE HANDLÄGGNING
När miljöavdelningen tagit emot din anmälan så kommer vi att kontakta dig och informera om ärendets
handläggning.
Du kan nå miljöavdelningen via e-post: miljo@eslov.se eller via telefon 0413-620 00.

