Bygg- och miljökontoret

Anmälan om klagomål
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för systemleverantör för att de ska
kunna utföra drift och support. Behandlingen görs i enlighet med myndighetsutövande enligt miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år
och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om
de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00. vasbydirekt@upplandsvasby.se,
med du har även möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Information om störningen
Vad gäller störningen *
Temperatur
Fukt/mögel
Lukt
Avfall
Eldning utomhus
Husdjur
Övrigt, ange vad:
Var kommer störningen ifrån? *
Bostad
Trapphus
Utomhus

Drag
Ventilation
Tobaksrök
Eldning inomhus
Skadedjur
Vilda djur

Symptom kopplat till störning *
Huvudvärk
Hudutslag
Nästäppa/snuva
Annat, ange vad:

Trötthet
Luftrörsproblem
Irriterade ögon

Allmän lokal
Tvättstuga
Annan plats, ange vart:

Tidsinformation om störningen
När störs du?
Dagtid 06-18
Nattetid 22-06

Hur ofta förekommer störningen?
Kvällstid 18-22

När märkte du störningen för första gången?

Hur länge har störningen pågått? Om störningen är
återkommande, hur länge pågår störningen vid varje tillfälle.
(Bifoga gärna dagboksanteckningar)

Åtgärder
Vad har du själv gjort för att underlätta eller förhindra störningen? När du var för första gången i kontakt med fastighetsägaren eller
(T.ex. kontaktat den som stör eller vidtagit någon annan åtgärd för den som stör angående störningen
att minska störningen)
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Åtgärder
Vad har fastighetsägaren eller den som stör gjort hittills för att
minska störningen?

Vad planerar fastighetsägaren eller den som stör att göra
ytterligare för att minska störningen?

När ska planerade åtgärder vara klar?

Är fler störda av samma problem? Vem/vilka i så fall?

Har du varit i kontakt med miljökontoret tidigare?
Ja
Nej

Om du varit i kontakt med miljökontoret tidigare? När i så fall?

Övrig information

Kontaktuppgifter till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den som stör
Verksamhetsnamn/fastighetsägare

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postort

Telefon dagtid

E-postadress

Eventuell kontaktperson

Anonymitet
Vill du som anmäler klagomålet vara anonym?
Ja

Nej

Kontaktuppgifter till anmälaren (om du vill ha återkoppling)
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Postort

Telefon dagtid

E-postadress
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Underskrift
Ort och datum

Underskrift
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