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Anmälan om klagomål på livsmedel/dricksvatten  
  
Läs bifogad information på sidan 2 innan du besvarar följande frågor. 
 
För att kunna hantera ärendet behöver vi följande uppgifter: 
 
Vill du vara anonym? (vid ja försvinner möjligheten till återkoppling på ditt ärende) 
  

JA     □ 

NEJ   □ 
 
Klagande (kontaktuppgifter om dig som klagar) 
Namn:  
  
Adress:  
  
Postnummer och postadress:  
  
E-postadress:  
  

Telefonnummer:  
  

Fastighetsbeteckning:    

 

Avseende (uppgifter om den som orsakar störningen/olovligheten -fyll i 
de uppgifter du har tillgång till) 
Verksamhetsnamn:  
  
Adress:  
  
Postnummer och postadress:  
  
E-postadress:  
  

Telefonnummer:  
  

Fastighetsbeteckning:    
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Orsak (beskriv störningen samt vad/vem som orsakar den så exakt så 
möjligt) 
Beskrivning av ärendet: 

Övrigt 

 

Information rörande anmälan om klagomål 
För att kunna handlägga anmälan måste blanketten vara så komplett ifylld som möjligt. 
Bifoga helst foton. Alla personuppgifter som fylls i blanketten blir offentliga då de 
skannas in i vårt diarium. Handläggaren kommer att lämna information i ärendet när 
information finns eller bedömning i ärendet har gjorts. För att handläggningen i ärendet 
ska bli så effektiv som möjligt ber vi dig att endast kontakta handläggaren i ärendet om 
du har information som du bedömer är nödvändig att snabbt informera om i ärendet. 
 
Anonyma klagomål 
Anonyma anmälningar är tillåtna men ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer 
att vara anonym kan miljökontoret inte göra någon återkoppling till dig i ärendet och 
eventuella beslut i ärendet kan inte skickas till dig. Du kan inte vara anonym om du 
skickar blanketten via e-post för då kommer e-postadressen att bli offentlig. Man kan 
inte fylla i sina personuppgifter i denna blankett för att få återkoppling och samtidigt 
begära att vara anonym, blanketten är en offentlig handling. 
 
Behandling av personuppgifter  
Dalslands miljö-och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande 
lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även 
kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna 
blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer Information om 
hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt 
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se  
 

Ifylld anmälan skickas till:  kansli@dalsland.se eller Dalslands miljö- och energikontor, Kyrkogatan 5, 
464 30 Mellerud 
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