ANMÄLAN
Misstanke om olägenhet för människors hälsa
Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
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Personuppgifter
Namn
Adress

Postadress

Fastighetsbeteckning
Postadress
Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Portkod

Lägenhets nr

Boendeform

Hyresrätt

Om annan, specificera nedan

Bostadsrätt

Villa

Annan

Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter
enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 10 § personuppgiftslagen.

Vad avser störningen (kryssa för den ruta som olägenhetsanmälan gäller och beskriv i rutan under vilken typ av störning
det rör sig om. Beskriv störningen så exakt som möjligt)
Buller

Ventilation

Fukt/Mögel

Drag

Lukt

Låg temperatur

Sophämtning

Avfall

Eldning

Tobaksfrågor

Övrigt

Trapphus

Tvättstuga

Allmän lokal

Kvällstid, 18.00–22.00

Nattetid, 22.00–06.00

Dygnet runt

Specificera

Var upplevs störningen
Bostad
Annan plats
Specificera

När sker störningen
Dagtid, 06.00-18.00

När märkte du av störningen för första gången
Specificera

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1

Telefon 08-58169000
Fax 08-58169240

196 81 Kungsängen

Bygg-ochmiljonamnden@upplandsbro.se

Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se
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Är fler störda av samma problem? Vem/Vilka i så fall
Specificera

Uppgifter om den verksamhetsutövare som orsakar störningen (t ex restaurang, eller fastighetsägare om
störningen kommer från annan fastighet än du bor i).
Namn

Organisationsnummer (om möjligt)

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Uppgifter om fastighetsägare, bostadsrättsförening eller motsvarande
Namn

Organisationsnummer (om möjligt)

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Eventuell övrig kontaktperson
Namn och befattning

Organisationsnummer (om möjligt)

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Nar var du första gången i kontakt med fastighetsägaren/verksamhetsutövaren om detta problem
Datum

Nar var du senast i kontakt med fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren om störningen
Datum

Vad har fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren gjort hittills
Specificera

Vad planerar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren att vidta för ytterligare åtgärder
Specificera
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När ska fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren börja vidta åtgärder
Datum

När kommer åtgärderna senast vara klara
Datum

Har du tidigare varit i kontakt med Bygg- och miljöavdelningen om detta problem
I så fall när, datum

Ja

Nej

Har du meddelat fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren att du kontaktat Bygg- och
miljöavdelningen
Ja

Nej

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Observera
En kopia på denna blankett kommer att ges till den fastighetsägare eller verksamhetsutövare som du angett orsakar störningen
enligt 17 § förvaltningslagen.
Om skriftväxling angående störningen tidigare har skett med fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren, så kan det underlätta
handläggningen om du bifogar kopior av sådana handlingar.
Uppgifterna på denna blankett utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig.
Bygg- och miljöavdelningen har normalt inte möjlighet att prioritera ett ärende med en anonym klagande.
Vid eventuella frågor, kontakta Bygg- och miljöavdelningen på telefonnummer 08-581 690 00 (mån-fre 08.30-11.30)

Blanketten skickas till:
Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

