
Har du klagomål på något som rör livsmedel, hälsoskydd (inomhusmiljö, störningar i boendet) eller miljöskydd  
(störningar utomhus, avfall, buller, föroreningar i mark och vatten)?
Fyll i detta formulär för klagomål.

För att miljökontoret ska kunna jobba effektivt med ditt klagomål är det viktigt att du fyller i blanketten så noggrant 
och detaljerat som möjligt. Om du har klagomål som egentligen handlar om grannosämja, vänd dig i första hand 
till din fastighetsägare/hyresvärd eller Hyresnämnden.

Kontaktuppgifter
Ditt namn

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte nå dig för att få kompletterande information.

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

Vid störningar som rör ditt boende
Hyresvärdens namn

Hyresvärdens adress

Vad är problemet? 
Beskriv så tydligt som möjligt

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret
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Skickas till Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

http://eskilstuna.se/GDPR


Var är problemet? 
Ange fullständig adress (annars kan vi inte hjälpa dig)

Jag har påtalat problemet för den som jag tycker orsakar störningen: Ja Nej
Om nej, varför

Vad vill du att miljökontoret ska göra?

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se
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