
Grannyttrande vid anläggning av avloppsanordning

Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sin avloppsanordning inom 100 meter från din
vattentäkt. Normalt skyddsavstånd på minst 50 meter kommer att hållas. Observera att du endast har yttranderätt och
ingen vetorätt vid tillståndsgivningen. Det är samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut i ärendet.

Närboende grannar som kan beröras av den planerade avloppsanordningen ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap. 4 §
miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar (ansökan och situationsplan).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer lämpligheten av avloppsanordningen lokalisering i varje enskilt fall.

Yttrandet gäller installation på fastighet:

 

Behandling av personuppgifter 
Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som
rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om
det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter.
Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

Granne 1
Namn

 
Fastighetsbeteckning

 
Adress

 
Postnr

 
Postort

 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera mitt yttrande.

Jag har blivit informerad. Jag har följande synpunkter:

 

Datum Namnteckning

Granne 2
Namn

 
Fastighetsbeteckning

 
Adress

 
Postnr

 
Postort

 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera mitt yttrande.

Jag har blivit informerad. Jag har följande synpunkter:

 

Datum Namnteckning

 
  

  2021-05-06 13:07

 
 

 
 

    
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

 

https://www.varnamo.se/personuppgifter


Granne 3
Namn

 
Fastighetsbeteckning

 
Adress

 
Postnr

 
Postort

 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera mitt yttrande.

Jag har blivit informerad. Jag har följande synpunkter:

 

Datum Namnteckning

Granne 4
Namn

 
Fastighetsbeteckning

 
Adress

 
Postnr

 
Postort

 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera mitt yttrande.

Jag har blivit informerad. Jag har följande synpunkter:

 

Datum Namnteckning

Granne 5
Namn

 
Fastighetsbeteckning

 
Adress

 
Postnr

 
Postort

 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera mitt yttrande.

Jag har blivit informerad. Jag har följande synpunkter:

 

Datum Namnteckning

 
  

  2021-05-06 13:07

 
 

 
 

    
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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