Yttrande:
-från granne vid
borrning av bergvärme

Yttrande från granne vid borrning för bergvärme
Er granne på fastigheten ……………………………………………………………… avser att installera
en anläggning för bergvärme. Alla närboende grannar som kan beröras av borrning för
bergvärme ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap. 4§ miljöbalken. Här ges ni möjlighet att
yttra er eftersom er grannes planerade borrhål kan påverka era egna möjligheter att borra
för bergvärme på valfri plats på er tomt.
När man installerar en värmepump så kommer marken att gradvis kylas ned runt varje
borrhål. Det är viktigt att borrhålen inte placeras för nära varandra. För tätt placerade
energibrunnar ”själ” energi från varandras värmeupptagningsområden och kan då inte
leverera den beräknade energimängden. Därför rekommenderas ett avstånd på minst 20
meter mellan två eller flera borrhål. Detta innebär att varje fastighetsägare bör se till så att
borrhålen placeras minst 10 meter från sin fastighetsgräns. Om en del av anläggningen
förläggs på annans mark eller närmare än 10 meter från grannens tomtgräns, och hålet inte
gradas (borras lutande) in mot den egna fastigheten så kräver miljö- och hälsoskyddsenheten
ett skriftligt intyg / yttrande från den / de berörda grannarna.

Undertecknad ägare av fastigheten ……………………………………………………………… är
informerad om den planerade placeringen av borrhålet för bergvärmepump på fastigheten.

Jag är medveten om att utförandet och placeringen kan påverka
placeringsmöjligheterna för ett framtida borrhål på min egen fastighet.
Jag har följande synpunkter (görs på baksidan av detta blad eller bifogat papper).
Jag har inga erinringar eller synpunkter angående min grannes anläggning eller
placering av det planerade borrhålet. Jag ”godkänner” borrhålsplaceringen.

Ort och datum

Underskrift
Namnförtydligande

Adress

Telefon

Skicka ansökan till:

Vännäs kommun, Miljö- och byggavdelningen, 911 81 Vännäs
eller plan.miljonamnden@vannas.se Märk e-posten med ”Grannmedgivande bergvärme”
Postadress
911 81 Vännäs

Besöksadress
Ö järnvägsgatan 1

Telefon
0935-140 00

E-post
vannas.kommun@vannas.se

Webb
vannas.se

Org nr.
212000-2841

Vännäs kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med
personuppgiftsbehandlingen är att kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Vi efterfrågar bara
sådana personuppgifter som är relevanta för att kunna behandla ditt ärende.
Dina uppgifter sparas som en allmän handling. Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del
av allmän handling. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Får vi inte ta del av dina personuppgifter så kan vi inte svara på ditt ärende.
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd i Vännäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter som vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.
För kontakt med Vännäs dataskyddsombud:
Adress: Dataskyddsombud, Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
E-post: dataskyddsombud@vannas.se
Telefon: Växel. 0935-140 00
Har du synpunkter på Vännäs kommuns behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet inom området.
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Skicka ansökan till:

Vännäs kommun, Räddningstjänsten, 911 81 Vännäs
eller plan.miljonamnden@vannas.se Märk e-posten med ”Räddningstjänst”
Postadress
911 81 Vännäs

Besöksadress
Ö järnvägsgatan 1

Telefon
0935-140 00

E-post
vannas.kommun@vannas.se

Webb
vannas.se

Org nr.
212000-2841

