
* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva 
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker enbart för dess ändamål och uppgifterna 
kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna 
kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 
08-591 260 00.

Postadress Besöksadress Telefon Telefon (MHK) Org.nr 
195 85 Märsta Södergatan 20, Märsta 08-591 260 00 vx 08-591 266 60

E-post
byggochmiljonamnden@sigtuna.se 212000-0225 
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Blankett 
Anmälan om störning 

Skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

195 85 Märsta 

Kontaktuppgifter 
Namn Datum 

Adress Lägenhetsnummer 

Postnummer Postort 

E-postadress Telefon 

Vad gäller störningen 
 Fukt/mögel  Lukt  Buller 
 Temperatur  Skadedjur       Nedskräpning 
 Eldning   Utsläpp till miljön  Annat 

Upplevs störningen i bostaden:   Ja  Nej 

Beskrivning av störningen: 
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På vilket sätt besväras ni av störningen? 

Hur länge har störningen pågått (startdatum)? 

När sker störningen (kryssa för de alternativ som stämmer för er)? 
 Dagtid (07-18)  Kvällstid (18-22)  Nattetid (22-07) 

Hur ofta sker störningen? 

Ange namn, adress och ev. telefonnummer samt fastighetsbeteckning till den verksamhet eller person 
som stör: 
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Har ni varit i kontakt och påtalat störningen för den verksamhet eller person som stör? 
 Ja  Nej (Om ni inte kontaktat den verksamhet eller person som stör, 

gör detta först innan ni kontaktar bygg- och miljöförvaltningen. 

Vad har hänt sedan ni första gången påtalade störningen? 
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