
Postadress 
591 86 Motala 

Besöksadress 
Drottninggatan 2 

Telefon vxl 
0141-22 50 00 

Webbplats 
motala.se/kommun  

e-postadress 
miljo@motala.se: 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 

 
 

Vänligen texta tydligt vid manuell ifyllning 

Anmälan om störning i inomhusmiljö 
 

För att miljö- och hälsoskyddsenheten ska behandla ett klagomål ska nedanstående punkter 
vara uppfyllda: 
 

• Du ska själv först ha tagit kontakt med den som är ansvarig för störningen och att 
denne har fått möjlighet att undersöka och åtgärda problemet. 

• Miljö- och hälsoskyddsenheten ska anse att klagomålet är en hälsorisk. Slitage eller 
boendestandard räknas inte som en hälsorisk. 

• Störningen ska vara pågående. Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger inte 
klagomål som gäller störningar längre tillbaka i tiden eller som kan tänkas komma. 

• Störningen ska kunna hanteras enligt miljö- och hälsoskyddsenhetens lagstiftning. 
Störningar från grannar hanteras oftast bättre av störningsjour eller polis. 

  

 
Vem störs? Ange dina kontaktuppgifter  
Alla inkomna uppgifter, även dina kontaktuppgifter, registreras i vårt datasystem och blir en allmän handling. 
Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem. Om du vill göra en anmälan anonymt har du rätt till det, ange då inte dina 
uppgifter nedan. Av utredningsskäl kan det dock vara mycket svårt för oss att utreda eftersom vi måste kunna kontakta dig för att undersöka störningen på 
plats. 
För- och efternamn 

Utdelningsadress Postnummer och postort 

Telefon  

  
e-postadress  

Typ av boende 

 Bostadsrätt  Villa eller annat egenägt boende 

 Hyresrätt  Annat, ange vad: 
Har du tidigare kontaktat miljö- och hälsoskyddsenheten om denna störning?  

 Ja   Nej Om ja, ange i så fall när (årtal):  Eventuellt diarienummer:  

 
Vem är ansvarig för störningen?   
Det underlättar handläggning om miljö- och hälsoskyddsenheten får information om vem som är ansvarig för störningen. Är störningskällan inte känd kan 
detta försvåra utredningen av ditt klagomål. Om du vet vem som är ansvarig för störningen ska denne kontaktas innan du gör en anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsenheten. 
Vet du vem, person eller företag, som ansvarar för störningen? 

 Ja  Nej 

Om ja, ange vem. (Namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer) 
 

Har du kontaktat fastighetsägare/verksamhetsutövare angående störningen? Om ni vet vem som är ansvarig är det viktigt att ni kontaktar denne först. 

 Ja  Nej 

Om ja, ange kontaktperson, telefonnummer, e-post 
 

Resultat av kontakten: (Har den ansvarige utfört några utredningar? Har den ansvarige planerat några åtgärder?) 
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Postadress 
591 86 Motala 

Besöksadress 
Drottninggatan 2 

Telefon vxl 
0141-22 50 00 

Webbplats 
motala.se/kommun 

e-postadress
miljo@motala.se:

 

Typ av störning 

Buller/ljud, ange från vad: Störande lukt 

Luftföroreningar inomhus p.g.a. trafik Ventilation 

Fukt och mögel Vedeldning

 Lufttemperatur och drag Djur som stör

Annat, ange vad:

Beskrivning av störningen 
Ju tydligare du kan återge störningen desto lättare blir det för oss i det fortsatta arbetet. Beskrivning av störningen med egna ord 

Var i bostaden upplevs problemet främst?  

Hur ofta störs du? 

Varje dag 

Någon gång per vecka 

Någon gång i per månad

Mer sällan/enstaka tillfälle

Är det någon speciell tid på dygnet då du störs?  

Övriga upplysningar 

Underskrift 
Underskrift 

 Namnförtydligande Ort och datum 

Skickas till: 
E-postadress: miljo@motala.se eller Motala 
kommun
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
591 86 Motala
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Postadress 
591 86 Motala 

Besöksadress 
Drottninggatan 2 

Telefon vxl 
0141-22 50 00 

Webbplats 
motala.se/kommun 

e-postadress
miljo@motala.se:

 

Anonym anmälan

Det går bra att vara anonym men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan hanteras. Om du 
väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan 
åtgärd och avslutas. 
Du kan inte vara anonym om du skickar in ditt ärende via e-post. E-posten kommer att diarieföras 
(registreras) och därmed blir dina kontaktuppgifter offentlig handling. Det går heller inte att begära att vara 
anonym i efterhand. Om du vill vara anonym är det lättast att ringa in ditt klagomål. 

Hur vi hanterar klagomål:

När vi har fått din anmälan skickar vi ett brev till den person, ägare eller verksamhet som utpekas som 
störande för att få deras synpunkter. Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en 
inspektion hemma hos dig. Om miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att det finns en olägenhet kan vi 
kräva att den som orsakar störningen genomför åtgärder. 

Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet. 

Det kostar inget att anmäla ett hälsoskyddsklagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten och våra utredningar 
är alltid oberoende. 

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)  
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).   

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 e 
vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som lämnas används för 
administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter som inte omfattas av 
sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.  
Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig.  
Samhällsbyggnadsnämnden är också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande 
uppgifter.  

Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se Vill du klaga på vår 
personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se 
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