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Olägenhetsanmälan
Tänk på att anmälan blir en allmän handling när den inkommer till miljöenheten. Fyll därför ej i dina
personuppgifter om du vill vara anonym. Skicka heller inte in anmälan via mejl då mejladressen
kommer att vara synlig. Mer information om hur du kan göra en anonymanmälan hittar du på vår
hemsida: http://www.herrljunga.se/bo-bygga-och-miljo/halsoskydd/olagenhetsanmalan.html
Personuppgifter
Namn
Adress

Postadress

Telefon (dagtid)

E-post

Portkod (frivilligt)

Lägenhetsnummer

Boendeform
Hyresrätt

Bostadsrätt

Villa

Annan

1. Vad orsakar störningen?
Vad vänlig kryssa i den ruta som olägenhetsanmälan gäller och beskriv i rutan under vilken typ av störning det rör
sig om. Försök att beskriva störningen så exakt som möjligt.
Buller
Ventilation
Fukt
Drag
Lukt
Låg temperatur
Eldning
Tobaksrök
Övrigt
Beskriv störningen

2. Var upplevs störningen?
Bostad
Trapphus

Tvättstuga

Allmän lokal

Annan plats

Beskriv

3. När sker störningen och hur ofta förekommer den, dvs. hur omfattande är störningen?
Dagtid kl. 07.00-18.00
Kvällstid kl. 18.00-22.00
Nattetid kl. 22.00-07.00
Dygnet runt
Annat
Beskriv
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4. Vilka besvär får du på grund av störningen?
Beskriv

5. När märkte du av störningen första gången?
Beskriv

6. När var du för första gången i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om detta
problem?
Datum
7. När var du senast i kontakt med fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren om
störningen?
Datum
8. Har du tidigare anmält störningen till Miljökontoret?
Ja
Nej
I så fall när, datum

Datum: _________________________
Underskrift: _________________________________________________________________________
Övriga klagande:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Avgift
För handläggningen av ärendet kommer en avgift tas ut av den som är ansvarig för störningen i det fall
miljöenheten bedömer att klagomålet varit befogat.
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Information om behandling av registrerade personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter
registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och
fastighetsbeteckning. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som
du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för
att behandla dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att du
har inkommit med ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans och
support av vårat verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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