Hur man fyller i blanketten
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Information om var i kommunen som åtgärden ska utföras. Ange fastighetsbeteckning. Uppgifter
om sökanden: namn, adress, telefonnummer, ev. medsökanden m.m.
Om sökanden inte är markägare ska uppgifter om markägaren fyllas i här. Har markägaren godkänt den planerade åtgärden eller inte?
Ange vilken/vilka åtgärder som ska utföras.
Beskriv utförligt åtgärden/åtgärderna och syftet med dessa samt ev. yta, djup, bredd m.m. på t.ex.
hus.
Ange hur stort mark- eller vattenområde som berörs/tas i anspråk av åtgärden.
Ge kortfattad beskrivning av området, t.ex. dess vegetation, djurliv, friluftsliv m.m. Hur ser platsen ut?
Ange t.ex. åtgärder för att förebygga skador, eller om ni har ytterligare information som ni tycker
att kommunen behöver ta del av.
För att anmälan ska anses komplett och kommunen ska kunna handlägga ärendet måste ansökan
kompletteras med skalenlig/-a ritning och karta/-or. Bifoga gärna fotografier.
Glöm inte att skriva under blanketten med namn och datum.

Anmälan skickas till
Ystads kommun
Samhällsbyggnad
271 80 Ystad
Behandling av personuppgifter
Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Dina personuppgifter, så som personnummer, namn, kontaktuppgifter samt fastighetsbeteckning, kommer att behandlas. Syftet med behandlingen är för att kunna handlägga ditt ärende. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse, enligt miljöbalken och myndighetsutövning.
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med nämnden för
de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part i sådana
fall då vi är skyldiga att göra så enligt lag eller överföra dem till ett land utanför EU (tredje land). Dina
uppgifter kommer att bevaras enligt gällande arkivlag och nämndens dokumenthanteringsplan.
Kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du har även under vissa omständigheter rätt att begära rättelse, överföring, radering, eller att vi begränsar din personuppgiftsbehandling, samt
rätt att göra invändning mot befintlig behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Ystads
kommun, telefon 0411-57 70 00 eller sam@ystad.se.
Har du ytterligare frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@simrishamn.se.
Du hittar mer information på www.ystad.se
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet inom området.

