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Intyg och/eller yttrande från berörd granne angående
placering av avloppsanläggning
Innan ett beslut om inrättande av avloppsanläggning fattas skall grannar som kan påverkas av avloppsanläggningen ges möjlighet att yttra sig över den. För att förkorta handläggningstiden för en ansökan/anmälan
om inrättande av avloppsanläggning bör berörda grannar tillfrågas redan innan ansökan/anmälan skickas in
till Medborgarservice.
Vilka grannar är då berörda? Grannar vars dricksvattenbrunnar ligger inom 100 m från planerad avloppsanläggning är berörda. Om avloppsanläggningen placeras inom 5 m från grannes fastighet är även den grannen
berörd. De ska därför skriftligen intyga att de godkänner avloppsanläggningens placering eller yttra sig över
avloppsanläggningen. Berörda grannar har rätt att överklaga fattat beslut inom 3 veckor från beslutsdatum.
Om det inte är möjligt att placera avloppsanläggningen på den egna fastigheten kan man fråga om det går att
placera den på en grannes fastighet. Grannen måste då intyga att den tillåter placeringen av avloppsanläggningen.
Denna blankett kan användas för att inhämta grannars intyg/yttrande.
Om servitut för nyttjande av grannes mark önskas måste inskrivningsmyndighet eller lantmäteriverket
kontaktas.

Uppgifter om berörd granne
Namn
Adress
Postnr och ort
Tel. bostad

Tel. arbete

Mobiltel

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om den som avser att inrätta avloppsanläggning
Namn
Fastighetsbeteckning

Intyg avseende
Tillstånd för nyttjande av grannes mark för placering av avloppsanläggning/avloppsledning.
Undertecknad tillåter att min mark nyttjas för placering av avloppsanläggning/avloppsledning. Jag har tagit
del av en situationsplan som visar avloppsanläggningens/avloppsledningens placering på min fastighet
Placering av avloppsanläggning på mindre än 5 meters avstånd från grannes fastighet
Undertecknad har inget att erinra mot att en avloppsanläggning inrättas på mindre än 5 meters avstånd från
min fastighet. Jag har tagit del av en situationsplan som visar avloppsanläggningens placering.
Placering av avloppsanläggning på mindre än 100 meters avstånd från grannes vattentäkt
Undertecknad har inget att erinra mot att en avloppsanläggning inrättas på mindre än 100 meters avstånd
från min vattentäkt. Jag har tagit del av en situationsplan som visar avloppsanläggningens placering.

Var god vänd!
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Yttrande
Yttrande från granne över planerad avloppsanläggning
(På raderna nedan kan berörd granne yttra sig över planerad avloppsanläggning)

Yttrande

Underskrift
Namnteckning

Ort

Datum

Intyget/yttrandet skickas/lämnas till nedanstående adress

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7

Telefon/fax
Direkt
0293-180 88
Fax
0293-129 69

Organisationsnummer
212000-0266

Internet
www.tierp.se
medborgarservice@tierp.se
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