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Skickas till 

Överkalix kommun 

Bygg- och miljönämnden 

956 81 ÖVERKALIX 

 

Miljökontoret handlägger ärenden med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Enligt 

miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en störning som kan påverka hälsan, medicinskt 

eller hygieniskt. Det kan handla om störande buller, fukt och mögel i lägenheter, dålig ventilation eller 

andra inomhusmiljöfrågor.   

Miljökontoret handlägger inte ärenden som rör ovårdade tomter, arbetsmiljöproblem, bristande 

renhållning av gator, sliten boendemiljö etc. En fullständig lista över ärenden som ligger utanför 

miljökontorets tillsynsområden finner ni i informationsbladet om olägenhetsanmälan/klagomål. 

Vänligen läs igenom informationsbladet innan ni fyller i blanketten.  

Ni har rätt att vara anonym i er anmälan. Observera att det kan försvåra handläggning, då vi inte har 

några möjligheter att fråga om kompletterande uppgifter eller synpunkter. Ni kommer inte heller få 

någon underrättelse om hur det går i ärendet. Ni kommer inte heller ha möjlighet att överklaga 

beslutet.  

1. Vem är det som orsakar  olägenheten?  
Namn (person- eller företagsnamn) 

      

Telefonnummer 

      
Adress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      
Ev. fastighetsägare 

      

Telefonnummer till fastighetsägaren  

      

 

2. Egna uppgifter (lämna tom om du vill vara anonym) 
Namn (person- eller företagsnamn) 

      

Telefonnummer 

      
Adress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      
E-postadress 

      

Jag önskar skriftlig kommunikation via  

 E-post    Brevpost 

 

3. Vad är det som orsakar olägenheten? 
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4. Vilken tid på dygnet sker olägenheten och hur ofta förekommer den? 

 

 

 

 

5. Hur påverkar olägenheten dig eller din omgivning?  

 

 

 

 

 

 

 

6. Hur länge har olägenheten pågått? 

 

 

 

7. Har ni tagit någon kontakt med den som orsakar olägenheten? 

Vänligen beskriv hur många gånger ni varit i kontakt med personen i fråga. Vad hände? Skedde det någon 

förändring när ni tog kontakt?  
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Avgift 

Om en olägenhet konstateras kommer den som orsakar olägenheten att få betala en 

handläggningsavgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa.  

Behandling av personuppgifter  

Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina personuppgifter i 

enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 

handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna mer på 

www.overkalix.se/gdpr. 

Förenklad delgivning 

Kommunen kan komma att använda förenklad delgivning för att delge er handlingar i ert ärende. Mer 

information om förenklad delgivning hittar ni under 

http://overkalix.se/kommun/miljoavdelning/delgivning/.  

Underskrift (om inte anonym) 

……………………….....……...

Datum 

…………………………….....… ………………………….....……

Namnteckning Namnförtydligande 

http://www.overkalix.se/gdpr
http://overkalix.se/kommun/miljoavdelning/delgivning/
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