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Anmälan om olägenhet/klagomål
Samhällsplaneringsnämnden handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenhet för människors
hälsa och miljön utifrån miljöbalken. Enligt miljöbalken (9 kap 3§) innebär olägenhet för människors
hälsa en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och
som inte är ringa eller tillfällig”.
För att samhällsplaneringsnämnden ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i blanketten så utförligt
du kan, vilket underlättar handläggningen. Läs gärna igenom hela blanketten innan du börjar fylla i. Bifoga
dokument som har betydelse i ärendet som karta, bilder, journalföring och dylikt.
Du som klagar/anmäler en olägenhet kan vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan
samhällsplanerings-kontoret inte komma i kontakt med dig senare för kompletterande uppgifter eller
för att höra om det blivit bättre exempelvis om åtgärder genomförts. Samhällsplaneringskontoret
kan heller inte underrätta dig om eventuella beslut i ärendet.
Jag vill vara anonym
Anmälare/klagande
Namn
Adress
Postnr och ort
Telefon/mobiltelefon
E-postadress
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Uppgifter om den som orsakar störningen (t ex granne, industri)
Namn
Adress
Fastighetsbeteckning
Beskriv störningen
Bostadsmiljö
Skadedjur
Lukt
Nedskräpning
Beskriv störningen:

Buller/störande ljud
Husdjur
Vedeldning
Övrigt:

Postadress

Gatuadress

Telefon (v)

Telefax

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Kyrkogatan 4

0380-51 80 00

0380-183 93

5886-9868

212 000-0548

samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Sida 2 av 3

Var upplevs störningen
Bostaden
Annan plats:

När sker störningen?
Dagtid 7-18

Allmän lokal

Trapphus

Kvällstid 18 -22

Nattetid 22-7

Dygnet runt

Är fler person berörda? Vem/vilka?

Har berörd person/företag kontaktas om störningen?
Ja
Datum

Nej

Kontaktperson
Åtgärder som ska genomföras/vidtagits

Har ni tidigare kontaktat oss om detta ärende?

Underskrift
Namn

Datum och ort

Underskrift

Postadress

Gatuadress

Telefon (v)

Telefax

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Kyrkogatan 4

0380-51 80 00

0380-183 93

5886-9868

212 000-0548

samhallsplaneringskontoret@nassjo.se
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Dataskyddsförordningen GDPR
Samhällsplaneringsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din
anmälan/ansökan i enlighet med miljöbalken (1998:800). De uppgifter som behandlas är ditt namn,
personnummer och adress. Uppgifterna sparas två år enligt samhällsplaneringsnämndens
dokumenthanteringsplan.
Samhällsplaneringsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du har
rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också
möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är
tillsynsmyndigheten. För samhällsplaneringsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med
uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är
Höglandsförbundet
Tel: 0380-51 75 50
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 eller
skicka din fråga till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se
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