YTTRANDE FRÅN GRANNE
RÖRANDE INSTALLATION AV
VÄRMEPUMP
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Miljökontoret
Box 206, 597 25 Åtvidaberg
0120-830 00, miljo@atvidaberg.se

Skickas till
Åtvidabergs kommun
Miljökontoret
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Fastighet där anläggning ska installeras
Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Postnummer och ort

Fastighetsägare till fastighet där anläggning ska installeras
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Yttrande granne
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Fastighetsbeteckning och besöksadress
Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Yttrande
Yttrandet gäller för

☐ Installation av bergvärmeanläggning med borrhålet inom 10 meter från tomtgräns. Avståndet till tomtgräns kommer
enligt uppgift bli cirka
meter.
☐ Installation av bergvärmeanläggning med borrhålet inom 20 meter från befintligt borrhål på min fastighet. Avståndet
kommer enligt uppgift bli cirka
meter.
Yttrande

☐ Jag har inga synpunkter på borrhålets/borrhålens placering.
☐ Jag har följande synpunkter på borrhålets/borrhålens placering:
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Om avstånd mellan borrhål
Installation av bergvärme innebär att marken runt borrhålet gradvis kyls av. Rekommendationen är att avståndet mellan två
borrhål bör vara minst 20 meter för att god effekt ska uppnås. Om grannes möjlighet att borra för bergvärme upphör/påverkas
eller om borrpunkten placeras nära fastighetsgränsen till granne är grannen berörd och ska ges möjlighet att yttra sig.
Möjlighet finns också att vinkla borrhålen. Om borrhålen vinklas eftersträvas ett avstånd på minst 20 meter på halva
borrhålsdjupet, för att påverkan på energiuttaget inte ska bli större än om det är 20 meter mellan borrhålen på markytan.

Underskrift av granne
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Behandling sker enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Personuppgifter som lämnas i blankett
behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Du har
rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att
omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer information på www.atvidaberg.se om hur du gör begäran om
registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta miljökontoret enligt följande: Åtvidabergs
kommun, Miljökontoret, Box 206, 597 25 Åtvidaberg, e-post: miljo@atvidaberg.se, telefonnummer: 0120-830 00.
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