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Grannyttrande om installation av ny anläggning 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system Lex och 

Comprima, för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd 

av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Personuppgifterna 

hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För mer 

information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se 

www.gnosjo.se 

Om yttranderätten 

Din granne planerar att inrätta/installera en ny anläggning. Denna anläggning kan komma att 

påverka dig som närboende. Därför har du rätt att lämna synpunkter innan beslut om tillstånd 

fattas. 

När du yttrar dig bör du ha tagit del av information om anläggningens placering. Information 

om konsekvenser och risker finns på sidan 3. 

Observera att du bara har yttranderätt och inte rätt att förhindra att ett beslut genomförs. Det 

är samhällsbyggnadsnämnden, Gnosjö kommun som kommer att fatta beslut i ärendet. 

Bedömning om lämplighet görs i varje enskilt fall. 

Uppgifter om anläggningen 

Typ av anläggning 

☐Värmepumpanläggning ☐Avloppsanläggning

☐Djurhållning inom detaljplanelagt område

Fastighet där anläggningen ska inrättas 

________________________________ 

Uppgifter om berörd fastighetsägare 

Fastighetsbeteckning 

Namn: Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Postort: 

Epost: 
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Jag har tagit del av följande handlingar: 

☐Situationsplan

☐Ansökan

☐Teknisk beskrivning

☐Annat: ___________________________________________

Yttrande 

☐Jag hat tagit del av informationen och har inga synpunkter.

☐Jag har tagit del av informationen och har följande synpunkter:

____________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Underskrift 

__________________________ 

Datum och ort 

____________________________ ______________________________

Underskrift Namnförtydligande 

Blanketten skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller 

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se 
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Information 
Jordvärme 
Vid anläggning av jordvärme bör säkerhetsavståndet till enskild vattenbrunn vara minst 20 

meter för att förhindra att föroreningar når vattentäkten vid eventuellt läckage och vid 

grävarbetet. Till enskild avloppsanläggning bör avståndet vara minst 10 meter för att 

förhindra att föroreningar från avloppet sprids i marken. 

Bergvärme 

Vid anläggning av bergvärme kommer marken gradvis att kylas ned runt varje borrhål. Därför 

rekommenderas ett avstånd på minst 20 meter mellan varje borrhål för att värmepumparna ska 

ge god effekt. Om din granne borrar närmare än 10 meter från din fastighetsgräns kan detta 

påverka din möjlighet att installera bergvärme. Avstånd till vattentäkter bör vara minst 30 

meter för borrad brunn samt minst 20 meter för grävd brunn, för att förhindra att vattentäkten 

förorenas vid eventuellt läckage. Avståndet till enskild avloppsanläggning (infiltration, 

markbädd etcetera) bör vara minst 30 meter för att förhindra att avloppsvatten förorenar 

grundvattnet. 

Avloppsanläggning 

Vid anläggande av markbaserad reningsanläggning efter slamavskiljare för enskilt avlopp, 

kan dricksvattenbrunn förorenas om reningsanläggningen ligger i grundvattenriktning eller för 

nära. Under 100 meter mellan reningsanläggning och grannes dricksvattenbrunn krävs 

medgivande. Avstånd från egen dricksvattenbrunn bör vara minst 20 m. 

Med vattentäkt menas ett grundvattenmagasin, en sjö eller vattendrag där du eller din granne 

hämtar sitt vatten. Det vill säga det vatten som ska renas och bli dricksvatten. 

Information om förenklad delgivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att använda sig av för enklad delgivning i ditt 

ärende. 

Vi skickar ut två brev 

Det första brevet innehåller den handling, till exempel ett beslut, som du ska ha. Det andra 

brevet innehåller ett kontrollmeddelande om att vi har skickat handlingen till dig. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att du har fått ta del av handlingen när två veckor har 

gått från den dagen det första brevet skickades. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga 

beslutet. 

Exempel: 

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Du har tre veckor 

på dig att överklaga beslutet och då börjar de tre veckorna räknas från 15 mars till 5 april. 

Det tar alltså fem veckor efter att beslutet (första brevet) skickats, till att det har vunnit laga 

kraft. 

Varför två brev? 

För att vara säker på att du som mottagare får informationen skickar 

samhällsbyggnadsförvaltningen två brev. Två brev minskar risken för fel. 
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