
Anmälan om 
Störning/klagomål 

332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se 

 

 

 
Information Mer information om störning eller klagomålsanmälan se bilaga 1 

Uppgifter markerade med * är obligatoriska. 

Uppgifter om 
dig som vill 
lämna ett 
klagomål om 
störning  

Namn e-postadress 

Postadress Postnummer Ort 

Telefonnummer  Hyresrätt 
 Bostadsrätt 
 Annat……………………. 

*Uppgifter om 
fastighetsägare 
eller 
bostadsrättsför
ening 

Namn Kontaktperson 

Postadress Postnummer Ort 

Telefonnummer  

Kontaktuppgif
ter till den 
som orsakar 
störningen 

Namn 

Postadress 

Telefon Organisationsnummer 

Beskriv 
problemet 

Beskriv vilket problem som uppkommer och var du upplever problemet: 

Hur ofta uppstår 
problemet? 

Är det varje vecka, dag, timme? Är det nattetid eller dagtid? (glöm inte att bifoga din störningsdagbok till 
anmälan):  
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Anmälan 
Störning/klagomål 

332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se 

 

 

 
*Hur upplever 
du att 
problemet 
påverkar dig 
eller din 
omgivning? 

  

Har du haft 
kontakt med 
den som 
orsakar 
problemet? 

Har du felanmält problemet eller kontaktat den som orsakar problemet? Vilka har du kontaktat och när? 
Har kontakten skett via e-post eller telefon? 

Vad har du 
fått för svar? 

Vad har fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen eller den som orsakat problemet lämnat för svar? 

Vilka 
åtgärder har 
vidtagits? 

Har fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen eller den som orsakat problemet, vidtagit några åtgärder? 

 
 

OBSERVERA! 
En kopia på den här blanketten kommer, enligt 17 § förvaltningslagen, att skickas till fastighetsägaren eller 
verksamhetsutövaren som du angett orsakar störningen. 
Uppgifter på blanketten utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig. 

 
 
 

Underskrift Ort och datum 

 Namnteckning Namnförtydligande 
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UPPLYSNINGAR 
Förutsättningar för att miljöenheten ska driva ditt ärende: 
 
Störningen ska vara pågående. Klagomål på störningar som pågått tidigare men upphört handläggs inte. 
Klagomålen måste gälla ett område som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. I annat fall hänvisas klagande 
till rätt instans. 
Störningen (olägenheten) som du upplever ska utgöra en hälsorisk. Lagstiftningen som vi jobbar med, 
miljöbalken, definierar olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”. 
Du ska själv ha tagit en första kontakt med din fastighetsägare, bostadsrättsförening, eller den som orsakar 
störningen. Berörd part ska ha fått skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Får du 
ingen hjälp med att lösa problemet tar du kontakt med oss 
Väsentliga uppgifter i anmälan ska vara ifyllda. Saknas viktiga uppgifter skickar vi tillbaka den till dig för 
komplettering vilket fördröjer handläggningen. 

 
Adresser 
Vi ser gärna att ni fyller i blanketten digitalt och sänder den till oss via e-post till 
kommunen@gislaved.se Om ni inte har möjlighet att skicka den digitalt är adressen: 
Gislaveds kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
332 80 Gislaved 

 
Personuppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 

mailto:kommunen@gislaved.se
mailto:kommunen@gislaved.se


Anmälan 
Störning/klagomål 

BILAGA 1 

332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se 

 

 

INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
 

De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med ansökan/ anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan Gislaveds kommun 
inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds kommun 
avvisar ärendet. 

 
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun måste 
få in en anmälan för att kunna ta ställning i ditt ärende. De inlämnade personuppgifterna bevaras. 

 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal 
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun kan 
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

 
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du måste kunna 
styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda eller begränsade 
samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 

 
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se 

 

Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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