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Skickas till:
Höörs kommun
Miljö- och byggmyndigheten
Box 53
243 21 Höör

Uppgifter om den som orsakar störningen/olägenheten
(Fyll i de uppgifter som du har tillgång till).
Fastighet eller verksamhet som anmälan avser:
Fastighetsägare:
Adress:

Postnummer och ort:

Telefon:

E-post:

Klagandens (dina) personuppgifter
Namn:
Adress:

Postnummer och ort:

Telefon:

E-post:

Beskrivning av störningen/olägenheten

BLE 061 2018-05-28

Beskriv så utförligt som möjligt den störning eller olägenhet som du vill anmäla:

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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När sker störningen/olägenheten?
Dagtid (6.00-18.00)

Kvällstid (18.00-22.00)

Nattetid (22.00-6.00)

När började störningen/olägenheten?

Hur ofta och hur länge sker störningen/olägenheten?

Kontakt med ansvarig
När var du senast i kontakt med fastighetsägaren, den som orsakar
störningen/olägenheten eller annan ansvarig?

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

Besvär till följd av störningen/olägenheten
Vilka besvär mm upplever du till följd av störningen/olägenheten:

Finns grannar som också är störda eller upplever olägenhet (i så fall kontaktuppgifter till
dem):

Information
Innan Miljö- och byggnadsnämnden informeras om störningen/olägenheten bör du ha
kontaktat ansvarig som då ges möjlighet att åtgärda problemet. Kvarstår
störningen/olägenheten även efter att fastighetsägare/verksamhetsutövare informerats
och det finns fog för klagomålet, kan Miljö- och byggnadsnämnden handlägga ärendet.
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Enligt miljöbalken 9 kap. 3 § avses med olägenhet för människors hälsa, en störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är
ringa eller helt tillfällig.
Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan handläggas
och du får ingen information om vad som händer i ärendet. Anonyma klagomål som
bedöms utgöra en mindre risk för olägenhet kan komma att nedprioriteras.

Underskrift av sökanden
Datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid
handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer
och andra kontaktuppgifter i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera
dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Personuppgiftsansvarig nämnd är Miljö- och byggnadsnämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter
behandlas. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du
önskar mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du
når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se

