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Postadress 
571 80 Nässjö 

Besöksadress 
Kyrkogatan 4 

Telefon (v) 
0380-51 80 00 

Telefax 
0380- 183 93 

Bandgiro 
5886-9868 

Org.nr 
212 000-0548 

E-post 
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se  

 

 
 
 

Grannyttrande vid anläggande av avloppsanordning 
 
Yttrandet gäller anläggande av avloppsanordning på fastigheten 
      
Namn 
      

Telefon/Mobil 
      

Person-/organisationsnummer 
      

Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

 
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 
(situationsplan). 

 
Samhällsplaneringskontoret bedömer lämpligheten av avloppsanordningens lokalisering i varje enskilt fall. 

 
Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt vid tillståndsgivningen. Det är 
samhällsplaneringsnämnden som fattar beslut i ärendet. 
 
Grannyttrande 
Namn 
      

Namn 
      

Utdelningsadress 
      

Utdelningsadress 
      

Postadress 
      

Postadress 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Fastighetsbeteckning 
      

 Jag har blivit informerad 

 Jag har inga synpunkter 

 Jag har följande synpunkter: 

 

 Jag har blivit informerad 

 Jag har inga synpunkter 

 Jag har följande synpunkter: 
 

Datum 
      

Namnteckning Datum 
      

Namnteckning 
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Grannyttrande 
Namn 
      

Namn 
      

Utdelningsadress 
      

Utdelningsadress 
      

Postadress 
      

Postadress 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Fastighetsbeteckning 
      

 Jag har blivit informerad 

 Jag har inga synpunkter 

 Jag har följande synpunkter: 

 

 Jag har blivit informerad 

 Jag har inga synpunkter 

 Jag har följande synpunkter: 
 

Datum 
      

Namnteckning Datum 
      

Namnteckning 

 
Grannyttrande 
Namn 
      

Namn 
      

Utdelningsadress 
      

Utdelningsadress 
      

Postadress 
      

Postadress 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Fastighetsbeteckning 
      

 Jag har blivit informerad 

 Jag har inga synpunkter 

 Jag har följande synpunkter: 

 

 Jag har blivit informerad 

 Jag har inga synpunkter 

 Jag har följande synpunkter: 
 

Datum 
      

Namnteckning Datum 
      

Namnteckning 
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Dataskyddsförordningen GDPR 
 
Samhällsplaneringsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga  
din anmälan/ansökan i enlighet med miljöbalken (1998:800). De uppgifter som behandlas är  
ditt namn, personnummer och adress. Uppgifterna bevaras enligt samhällsplaneringsnämndens 
dokumenthanteringsplan. 
 
Samhällsplaneringsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du 
har rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har 
också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade. 
 
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndigheten. För samhällsplaneringsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med 
uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs. 
 
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är 
Höglandsförbundet 
Tel: 0380-51 75 50 
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se 
 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 eller 
skicka din fråga till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se  
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