
STÖRNINGSANMÄLAN 
Miljökontoret 

Vid frågor kontakta: 
Miljökontoret 
Tfn 0280 - 183 90 
E-post: miljokontoret@malung-salen.se

Miljökontoret handlägger anmälningar om störningar (”klagomål”) för att undanröja olägenheter och 
störningar i miljön. Det kan handla om yttre miljöstörningar såsom utsläpp, lukt och störande buller från 
exempelvis industrier, fläktar, restauranger och diskotek. Det kan också handla om klagomål på fukt och 
mögel i lägenheter, dålig ventilation eller andra inomhusmiljöfrågor. Klagomål kan även lämnas vid 
exempelvis bristande livsmedelshygien eller dålig rengöring i restauranger.  

Innan du kontaktar Miljökontoret bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den 
verksamhetsutövare som orsakar störningen. 

Följande problem handläggs inte av Miljökontoret: 
Arbetsmiljöfrågor, bristande renhållning av gator, torg och parker, sliten boendemiljö (i lägenheter eller på 
uteplatser), ekonomisk kompensation för störningar, skade- och olycksfallsrisker. Djur som far illa anmäls 
till Länsstyrelsen.

Det kan t.ex. vara en ägare,
Uppgifter om den verksamhet som orsakar störningen en privatperson eller ett företag.
Namn* 

Adress* Postnummer* och ort* 

Telefon dagtid Telefon mobil 

Eventuell fastighetsägare Fastighetsägarens adress 

Egna personuppgifter 
(En anonym anmälan leder till att Miljönämnden inte kan återkoppla var av det troligen inte kommer vidtas någon åtgärd.) 
Namn * 

Adress Postnummer och ort 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

Vad orsakar störningen?* 
Beskriv 

Hur upplevs störningen?* 
Beskriv 

mailto:miljokontoret@malung-salen.se


När sker störningen och hur ofta förekommer den, dvs. hur omfattande är den?* 
Beskriv 

Hur påverkar störningen dig?* 
Beskriv 

Hur länge har störningen pågått?* 
Beskriv 

Har du varit i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om detta problem?* 
Beskriv 

*Obligatorisk uppgift 

En kopia av blanketten kommer att skickas till den verksamhet som orsakar störningen. Eventuellt skickas 
ingen kopia när det gäller klagomål på enskilda personer. 
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