
 
GRANNINTYG 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se

Sökandes uppgifter 

Fastighet:  

Intyget avser:  

Avstånd till tomtgräns:  

Handlingar:  

Granne eller berörd markägares uppgifter 

Fastighet:  

Underskrift ägare:  

Datum:  

 

 Undertecknad granne godkänner ovanstående förslag till åtgärd 

 Undertecknad granne godkänner inte ovanstående förslag till åtgärd  
och har följande synpunkter: 

 

 

Var god vänd ! 
 

 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

Anvisningar till grannintyg 
Denna blankett kan användas som bilaga till bygglovsansökningar eller som separat 
handling för att styrka grannes medgivande vid byggåtgärder närmare tomtgräns än 4,5 
meter.  
 
Intyget ska lämnas i 1 exemplar per berörd fastighet. Till grannintyg ska även bifogas en 
omgång ritningar, lämpligen bestående av: 

• Situationsplan, lämpligen i skala 1:400. 
• Planer och fasader, i skala 1:100. 

Sökandes uppgifter 
Fastighet - Den fastighet där det ska utföras byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Ange 
fastighetsbeteckning. 
 
Intyget avser - En kort beskrivning av vad som ska göras på den berörda fastigheten. 
 
Avstånd till tomtgräns - Ange avstånd till berörd grannes/markägares tomtgräns från den 
åtgärd som ska utföras. 
 
Handlingar - Ange vilka handlingar berörd granne/markägare har fått ta del av. 
Handlingarna bör vara daterade.  
Lämpliga handlingar är: 

• Situationsplan, lämpligen i skala 1:400. 
• Planer och fasader, i skala 1:100. 

Granne eller berörd markägares uppgifter 
Fastighet - Den fastighet som berörs av sökandes åtgärder. Ange fastighetsbeteckning. 
 
Underskrift ägare – Granne eller berörd markägares underskrift. Två underskrifter vid 
gemensamt ägande. 
 
Datum - Ange datum när intyg undertecknas. 
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