Gällivare kommun
Miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen

Yttrande från grannar vid anläggande
av enskild avloppsanläggning

Du ges möjlighet att yttra dig eftersom handläggare vid miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
bedömer att din fastighet kan komma att påverkas av din grannes planerade avloppsanläggning. Din
rätt att yttra dig i ärendet framgår av 19 kap 4 § miljöbalken. När du yttrar sig ska du först ha tagit
del av din grannes ansökningshandlingar (särskilt situationsplanen).
Härmed intygar jag att jag har tagit del av avloppsansökan för avloppsanordning på
fastigheten………………………………………………………………………….med bifogad ritning

Fastighetsägare 1

Fastighetsägare 2

Namn

Namn

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postadress

Postadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Mailadress

Mailadress

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer dagtid

Jag har tagit del av ritningar där det
planerade avloppets placering framgår
och tagit del av informationen på sida
2.

Jag har tagit del av ritningar där det
planerade avloppets placering framgår
och tagit del av informationen på sida
2.

Jag har inget att erinra

Jag har inget att erinra

Jag har följande synpunkter

Jag har följande synpunkter

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning
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Mer information
Du har yttranderätt men inte vetorätt i ärendet gällande den planerade avloppsanläggningen. I
slutändan är det miljö-, bygg- och räddningsnämnden som fattar beslut i ärendet, men ditt
yttrande kommer att beaktas. Kontrollera särskilt att din egen dricksvattenbrunn är markerad på
situationsplanen till ansökan.
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen bedömer lämpligheten av avloppsanläggningens placering
i varje enskilt fall men i Gällivare kommun utgår man från följande skyddsavstånd:
- avloppet bör placeras minst 50 meter från vattentäkt (vattenbrunn)
- avloppet bör placeras minst 30 meter från sjö eller vattendrag.
- avloppet bör placeras minst 10 meter från bostadshus
- avloppet bör placeras minst 4 meter från tomtgräns
- avloppet bör placeras minst 30 meter (nedströms) eventuell energibrunn
Dessa generella skyddsavstånd är hämtade från Naturvårdsverkets allmänna råd (2008:3).
Beroende på bland annat närheten till grundvatten och jordmån på platsen så kan skyddsavståndet
förkortas eller förlängas
Av situationsplanen som du får ta del av innan du yttrar dig ska bland annat avstånd till
närliggande vattentäkter, diken och energibrunnar framgå.
Se exempel på hur en bra situationsplan kan se ut nedan:
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