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Möjlighet att lämna 
synpunkter 
1 exemplar ska lämnas till varje 
närboende som ska underteckna 
vattenredovisningen  
 

 
 
 
Fastighetsbeteckning:  
    (namn på fastigheten där avlopp ska placeras) 
 
Här får du möjlighet att lämna synpunkter därför att en granne till dig ska bygga en ny 
avloppsanordning. Har du något emot att en anläggning byggs så är det viktigt att du framför 
dina åsikter skriftligt eller muntligt till miljökontoret. 
 
Efter underskrift av vattentäktsredovisningen (2), intygar du att du fått information om följande:  
 
1) En ny avloppsanläggning ska byggas. 
2) Var den ska byggas. 
3) En översiktlig teknisk beskrivning, se nedan! 

 
OBS! Om du har synpunkter - kryssa i rätt ruta på vattentäktsredovisningen (2). 
 
Avloppsanordning planeras enligt följande: 
 

 3-kammarbrunn  2-kammarbrunn  Sluten tank  Minireningsverk 
 

 Wc    Bad-, disk-, tvättvatten (Bdt) 
 

 Infiltration   Markbädd   Annat: ___________________________ 
 
 
Om du har frågor eller vill yttra dig så kontaktar du: 
 
Handläggare: ______________________________ 
 
Telefon: ___________________________________   Telefon expedition: 060-19 11 90  
 
Eventuella synpunkter ska översändas snarast och senast 3 veckor efter din påskrift på 
vattentäktsredovisningen. Skriv ner dina synpunkter på ett papper, skicka e-post eller 
kontakta handläggare. 
 
Postadress:  Miljökontoret   E-post: miljonamnden@sundsvall.se 
  851 85 Sundsvall 
 
   
 
 
OBS! Denna blankett behåller du som fått information om planerat avlopp. 
            

Miljökontoret ger tillstånd/godkänner först efter utredning som visar att risk för olägenheter ej 
bedöms finnas.  
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via 
www.sundsvall.se/personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter kontaktar du tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (f.d. Datainspektionen) 
telefon 08-657 61 00. Se även www.imy.se/kontakta-oss/ 
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