
 

 

INTYG FRÅN GRANNE VID 
ANLÄGGANDE AV ENSKILT AVLOPP 
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Yttrandet avser avloppsanläggning 
på fastigheten:        

Fastighetsägare:       

 

Information 

Närboende grannar som kan beröras av avloppsanläggningen ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 4 § miljöbalken.  
 
Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över avloppsanläggningen. Tillväxt- och tillsynsnämnden 
fattar beslut i ärendet. Du kommer senare att få ta del av beslutet och du har möjlighet att överklaga detta till 
länsstyrelsen. 
  
Tillväxt och tillsynsförvaltningen bedömer lämpligheten av avloppsanläggningens placering i varje enskilt fall. 

Intyg 

Namn 

      

Telefonnummer 

      

Fastighetsbeteckning 

      

Adress 

      

Postnummer och ort 

      

 Jag/vi har informerats om den planerade avloppsanläggningen, på min grannes tomt, inom 100 meter från min/vår 
fastighet. 

 Jag/vi har inga synpunkter på ansökan 

 Jag/vi har följande synpunkter: 

      
 

 

 

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar 
eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen 
(tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se 
   

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift  Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande  

 

 
Yttrandet lämnas till sökande eller skickas till: 

Karlskoga kommun 
12. Tillväxt och tillsynsförvaltningen 
691 83 Karlskoga 
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