
1(2) 

Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner jag det. 
Postadress 
 
571 80 Nässjö 
 
 
 

Besöksadress 
 
Kyrkogatan 2A 
 

Telefon (v) 
 
0380-51 80 00 

Telefax 
 
0380- 183 93 

Org. nr. 
 
212000-0548 

Bankgiro 
 
452-8519 

E-post 
 
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se  

Version januari 2015 

 
 
 
 
 
 

 
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 (ansökan och situationsplan). 

 
Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sin avloppsanordning inom 200 meter från din 
vattentäkt.  

 
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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