KLAGOMÅL
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Norrhälsinge Miljökontor
Hudiksvalls kommun
824 80 Hudiksvall

Klagomål över olägenhet
Den störning, olägenhet, som du upplever ska utgöra en hälsorisk. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig" (9
kap 3 § miljöbalken).
1. Vad gäller klagomålet?
Buller
Eldning

Avlopp

Lukt

Sällskapsdjur (skällande hundar, katter, tuppar m.m.)
Inomhusmiljön (t.ex. fukt/mögel, lukt, ventilation eller temperatur)
Annat:
2. Vilken person/verksamhet orsakar störningen?

Vet ej

Namn

Adress

Postadress

E-post

Telefon

Fastighetsbeteckning

3. Var upplevs störningen?
Permanentboende
På annan plats:

Fritidshus
inomhus

utomhus

Var?

4. När sker störningen?
Dagtid 07.00-18.00

Kvällstid 18.00-22.00

Nattetid 22.00-07.00

Dygnet runt

Flera ggr/vecka

Dagligen

5. Hur ofta sker störningen?
Enstaka ggr/mån

Flera ggr/mån

6. Hur lång tid varar störningen och när upplevdes den första gången?
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7. Beskriv störningen och hur den påverkar dig

8. Klagande
Du kan göra en anmälan anonymt men anonyma klagomål innebär att det blir svårare
för miljökontoret att handlägga ärendet och du får inget besked om vår bedömning och
kan inte överklaga eventuellt beslut. Om du ändå vill vara anonym lämna namn- och
adressrutorna tomma och skicka ditt klagomål via post eller lämna det på servicecenter/kommunens reception.
Vill du vara anonym?

Nej

Ja (fyll då inte i tabellen nedan)

Namn

Adress

Postadress

E-post

Telefon

Fastighetsbeteckning

Godkänner du/ni kommunikation via e-post?
Ja
Nej
OBS! För de flesta hälso- och miljöstörningarna ska den som drabbas i första hand kontakta den ansvarige för att försöka få till stånd en lösning. Miljökontoret startar ett
ärende om försöken till kontakt har misslyckats eller om det inte har lett till förbättringar.
Har du varit i kontakt med ansvarig?

Ja

Nej

9. Vad har den ansvarige gjort för att lösa problemet?

10. Övrigt som kan vara bra att känna till:

Bifoga gärna karta över var störningen förekommer.
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens
hantering av personuppgifter. Alla uppgifter i anmälan är offentliga.
Norrhälsinge miljökontor

