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Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

  
 

Störningsdagbok  
 

 

Mars 2023/KK  
 

 

  Ärendenummer: _____________ 
 
För att Söderåsens miljöförvaltning ska kunna bedöma den störning som du upplever 
behöver vi få in mer information om störningen. Vänligen fyll i störningsdagboken nedan 
enligt instruktionerna. Du behöver fylla i störningsdagboken under minst tre veckor för 
att vi ska få ett tillräckligt bra underlag.  
Den färdigifyllda dagboken skickas till info@smfo.se  alternativt via brev till Söderåsens 
miljöförbund på följande adress: Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan.  
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@smfo.se se 
alternativt på tel.nr. 0435-78 24 70.  

 

Vilken typ av störning upplever du och vart finns källan till störningen? 
Typ av störning 

 
Adress/Ort 

Namn på den/de som orsakar störningen  

 
 

Kontaktuppgifter till dig som upplever störningen  
Namn  

  
e-postadress 

 
Telefonnummer 
 

Adress/Ort 

 
 

Exemplet nedan visar hur du kan fylla i din störningsdagbok. Kom ihåg att fylla i 
störningsdagboken så ofta du kan och under minst tre veckor. 

Datum Mellan klockan Beskrivning  Väderförhållanden 
2023-01-01 
 

22:00- 22:10 Ex. Det bullrade mycket högt under ca 30 min. 
Ex. Mycket stark röklukt från grannens eldstad 
ca 45 min 

Ex. Blåste kraftigt från väst.  
Ex. tät dimma och regn 
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Datum Mellan klockan Beskrivning  Väderförhållanden 
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Datum Mellan klockan Beskrivning  Väderförhållanden 
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Övriga uppgifter du vill upplysa oss om?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  
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