Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

Henvendelse om dårligt indeklima
Har du mistanke til, at din bolig er sundhedsfarlig, kan du rette henvendelse til
bygningsmyndigheden, ved at udfylde og fremsende nedenstående
henvendelsesskema vedrørende indeklimaproblemer. Vi opfordrer til, at du vedlægger
lægeerklæring fra udredning ved egen læge og repræsentative billeder af de relevante
forhold i, eller omkring boligen, dog max 10 stk.
Hvis der fremsendes lægeerklæring eller andre personfølsomme oplysninger, skal de
vedlægges nedenstående skema, således at kommunen modtager én samlet
henvendelse.
Henvendelser indeholdende personfølsomme oplysninger bør af sikkerhedsmæssige
hensyn fremsendes sikkert og krypteret via digital post.
Dette skema returneres til:
Post
Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Att.: Plan, Byg og Miljø

Mail

Digital post

dto@kalundborg.dk
(ikke personfølsomme
oplysninger)

Fremsendes sikkert og
krypteret - via digital post

Sagen oprettes efter skemaet er modtaget
På baggrund af det fremsendte materiale vurderes om Bygningsmyndigheden kan/skal
involveres yderligere i sagen.
Klagen (det udfyldte skema/billeder) vil blive sendt i orientering til ejer af
ejendommen og ejer får mulighed for at komme med sine bemærkninger til klagen
Der aftales evt. besigtigelse af boligen. Kommunen finder det ofte gavnligt, at ejer
eller en repræsentant for ejer, er med til besigtigelsen, dog er det lejer der afgøre om
ejer må komme ind i lejemålet. Besigtigelsen er en visuel gennemgang af lemålet,
kombineret med fugtmålinger efter skøn. Vurderes det nødvendigt at udtage prøver til
laboratorier undersøgelser, rekvireres eksternt firma.
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Spørgsmål

Svar
(En god beskrivelse, giver os et godt arbejdsgrundlag)

Hvornår overtog du
lejemålet

Beskriv omfanget af
problemet med
indeklimaet

Hvordan og hvornår
opdagede du det

Hvad har du gjort for
at forbedre
indeklimaet

Hvor stort er området
med
vækst/misfarvning, og
hvor i boligen er det
(meget gerne billeder)

Er der lugt af
jordslåethed eller mug

Har du kontaktet
ejer/udlejer

Kon t a kt
Plan, Byg og Miljø
E-mail:
dto@kalundborg.dk
Telefon: 59 53 49 07

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400Kalundborg
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00
2/4

Hvornår kontaktede du
ejer/udlejer

Har du haft kontakt til
ejer/udlejer flere
gange

Har udlejer gjort noget
i forbindelse med
henvendelserne

Hvad har udlejer gjort
i forbindelse med
henvendelserne

Hvordan og hvor tit
lufter du ud, og gør
rent

Fungerer dine
friskluftsventiler fra
værelser og luftaftræk
fra toilet og bad.

Fungerer din emhætte
og er der aftræk til det
fri
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Fungerer dit
varmeanlæg/radiatorer

Har der været
vandskader, utætte
vand- og
afløbsinstallationer og
hvis hvor (vedlæg
gerne billeder)
Hvilke gener oplever
du, og hvad mener du
at årsagen til dine
gener er?

Har du navne- og adressebeskyttelse, skriv da dette under navn i stedet, da
skemaet skal kunne sendes ud i orientering

Dine oplysninger:
Navn:
Adresse:
Postnummer og By:
Tlf.:
E-mail:
Kontaktoplysninger på eventuel udlejer
Navn:
Adresse:
Postnummer og By:
Tlf.:
Mail:

Dato:

Underskrift:

Kon t a kt
Plan, Byg og Miljø
E-mail:
dto@kalundborg.dk
Telefon: 59 53 49 07

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400Kalundborg
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00
4/4

