Grannyttrande inför utförande av
avloppsanläggning
enligt 19 kapitlet 4 § Miljöbalken

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Miljöenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål

Närboende grannar som kan komma att beröras av exempelvis en planerad avloppsanläggning ska enligt
19 kapitlet 4 § miljöbalken ges tillfälle att yttra sig innan bygg- och miljönämnden tar beslut i ärendet.
Möjligheten till yttrande innebär inte någon vetorätt.
Inför yttrandet ska berörd person ha kunnat ta del av aktuella ansökningshandlingar, inklusive ritning som
visar avloppsanläggningens tänkta lokalisering.
Berörd person som är missnöjd med ett ärendebeslut har möjlighet att överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Fastighet där avloppsanläggningen ska placeras
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Berörd grannfastighet
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägare
Telefonnummer

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

E-postadress

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Yttrande
Jag/vi har tagit del av ansökan med tillhörande ritning och har inget att invända
Jag/vi har tagit del av ansökan med tillhörande ritning och har följande synpunkter:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller
med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar
ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller
invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig
grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och
miljönämnden.

Underskrift av samtliga ägare till berörd fastighet
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

