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  ANVISNING 

 

SIUNTION KUNTA 
SJUNDEÅ KOMMUN 
 

    

ANVISNING 

Sjundeå kommuns miljö- och byggnadstillsyn 

BEGÄRAN OM ÅTGÄRD /  ANMÄLAN 

 

Praxis: En begäran/anmälan om åtgärd görs till kommunens miljö- och byggnadstillsyningsmyndighet 

per email eller brev. 
 
 I begäran/anmälan bör framgå följande uppgifter: 

- Namn och kontaktuppgifter på den ansökande 
- Den berörda fastighetens adress och övriga detaljuppgifter 
- Åtgärder, vilka begärs i fallet 
- Motiv till ansökan 
- Information om den ansökandes anknytning till fallet (är han granne, förbipasserande eller 

någonting annat) 
 

- Dessutom rekommenderas att sätta med en kartbeskrivning, där det framgår det 
bevakade områdets läge och gränser 
 

Miljö- och byggnadstillsynen behandlar inte anonyma anmälningar utan i undantagsfall, om 
intresset som bör bevakas är betydande. Även sådana anonyma brev, som riktats till andra 
myndigheter i kommunen, och dessa sänt vidare till tillsyningsmyndigheten, undersöks ej. 
 
Om det är frågan om en viktig sak för det gemensamma bästa, tar man itu med en anmälan 
som gjorts av vem som helst och givetvis också genom miljö- och byggnadstillsynens egna 
iakttagelser, fastän ingen anmält därom. Om det däremot rör sig om ett grannärende, som 
typiskt endast berör en granne, igångsätts kontrollåtgärder bara för den anmälan från en 
sådan person, som skulle ha rätt att klaga på ett lov som ges till tomten. 
 
En skriftlig begäran /anmälan om åtgärd är offentlig strax, när den ankommit till 
kommunen. 
 
När begäran/anmälan om åtgärd har ankommit till kommunen, bestämmer man om behovet 
av fortsatta åtgärder. Man meddelar till den som gjort anmälan, vilka tillsynsåtgärder som 
vidtas. Ifall det inte anses finnas behov för åtgärder, ges också därom information åt den 
ansökande. Om man är missnöjd med beslutet kan man föra ärendet till behandling på Miljö- 
och byggnadsnämnden i Sjundeå.  
 
Om man efter besök på plats och efter övrig utredning igångsätter tillsynsåtgärder, bör en 
kopia av begäran/anmälan om åtgärd bifogas till den uppmaning/granskningsutlåtande som 
delges till den berörda ägaren. 
 
Om den som gjort begäran/ansökan om åtgärd inte på grund av handikapp eller övrig orsak 
förmår göra ansökan skriftlig, kan miljö- och byggnadstillsynsmyndigheten ta emot begäran 
eller anmälan muntligt. Den ifrågavarande personen bör ge de ovan nämnda uppgifterna, 
vilka kommunens ansvarige tjänsteinnehavare bokför i ett dokument. 
 
Begäran / anmälan om åtgärd sänds till adressen 
Sjundeå kommun /Miljötillsynen eller byggnadstillsynen 
Sjundeåvägen 504 
02580 Sjundeå 


