
 

Postadress E-post Telefon Fax 
Marks kommun mhn@mark.se 0320-21 70 00 0320-359 47 
Miljöenheten webbplats 
511 80 KINNA www.mark.se 

Olägenhetsanmälan 
Enbostadshus 
(villa/radhus) 

 

Personuppgifter för klagande 
Förnamn Efternamn 

Postadress Postnummer Ort 

Telefon (bostad) Telefon mobil Telefon (arbete) 

Fastighetsbeteckning E-post 

Personuppgifter för den som stör 
Förnamn Efternamn 

Postadress Postnummer Ort 

Telefon (bostad) Telefon mobil Telefon (arbete) 

e-postadress 

Vad orsakar störningen? 
Var vänlig kryssa i den ruta som anmälan avser och beskriv vilken typ av störning det avser. Försök beskriva så exakt som möjligt.  

 Buller Eldning utomhus Eldning inomhus Övrigt  
Beskriv!  

Var upplevs störningen? 

 Inomhus Utomhus Annan plats   
Beskriv!  

När sker störningen och hur ofta förekommer den? Dvs. hur omfattande är den? 

 Dagtid 07.00-18.00 Kvällstid 18.00-22.00 Nattetid 22.00-07.00 Dygnet runt Annat 
Beskriv!  

Vilka besvär får du på grund av störningen? 
 

 



När märkte du av störningen första gången? 
Beskriv! 

När var du i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om störningen första gången? 

När var du senast i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om störningen? 

Har du tidigare anmält störningen till Miljöenheten? 

Nej Ja När? (Datum) 

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. 

Om du har frågor om hälsoskydd eller om hur du ska fylla i blanketten är du välkommen att 
kontakta miljöenheten på telefon 0320-21 70 00 

Miljöenheten har normalt inte möjlighet att prioritera ett klagomål där den klagande är 
anonym. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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Information om personuppgiftsbehandling 

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning.  

Vilka kommer att ta del av personupp- 
gifterna?  
Inom kommunen kommer endast behörig 
personal samt personuppgiftsbiträden som  
kommunen anlitar att hantera uppgifterna.  
Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli 
offentliga och får då begäras ut av alla så länge 
det inte hindras av sekretess. 

Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur 
länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
Vilket även i arkiveras. För mer information 
personuppgiftsansvarig.  

Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de person- 
uppgifter som kommunen behandlar om dig och 
få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har  
invändningar mot hur kommunen hanterar dina 
personuppgifter kan du lämna klagomål till  
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Personuppgiftsansvarig  
Miljönämnden i Marks kommun 
511 80 Kinna  
Epost: mhn@mark.se 

Dataskyddsombud  
Miljönämndens dataskyddsombud når du på       
e-post dso@borasregionen.se eller telefon 070 – 
948 73 31.   

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna  
utföra tillsyn och handlägga ärenden enligt  
miljöbalken och livsmedelslagen.  
kontakta förekommande fall omfattar fakturering. 
Uppgifterna kan dessutom användas för arkiv-  
och statistiska ändamål av allmänt intresse. 

Typer av personuppgifter som vi behöver 
Namn, adress, personnummer, fastighets-      
beteckning, telefonnummer, email. 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar uppgifterna för att kunna  
fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och även 
för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.  
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