GRANNYTTRANDE
vid anläggning av bergvärme
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Närboende grannar som kan beröras av borrning
för bergvärme ska ges tillfälle att yttra sig enligt
19 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), 26 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899) samt 17 §
förvaltningslagen (1986:223).
När man installerat en värmepump kommer
marken gradvis att kylas ned runt varje borrhål.
Därför rekommenderas för närvarande ett
avstånd på cirka 20 meter mellan borrhål för att
värmepumparna ska uppnå god effekt. Detta
avser värmepumpsanläggning för en enfamiljsvilla. Har värmepumpen en större effekt krävs
större avstånd. Miljönämnden bedömer
lämpligheten av borrplatsernas lokalisering i
varje enskilt fall.

En granne med fastighet i direkt anslutning
till din fastighet planerar att borra för
bergvärme på sin fastighet, eller en granne
planerar att placera sitt borrhål mindre än 10
meter från din tomtgräns. Detta kan påverka
dina egna framtida möjligheter att borra på
din tomt. Även du som har ett befintligt
borrhål ska få tillfälle att yttra dig.
Innan du yttrar dig har du rätt att ta del av
ifylld ansökan inklusive karta med
borrhålets/borrhålens placering. Observera att
du endast har yttranderätt. Det är
miljönämnden som fattar beslut i ärendet. Om
du har yttrat dig och motsätter dig grannens
anmälan kommer du att ges möjlighet att
överklaga beslutet.

Yttrandet gäller installation på följande fastighet (fastighetsbeteckning)

Yttrande person
Namn/förening

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Telefon/Mobiltelefon

Postnummer

Ort

E-postadress

Yttrande

 Jag har blivit informerad och har inget att säga.
 Jag har följande synpunkter:

Underskrift (yttrande person)

…………………………………………………………………………………………………………
Datum

Namn

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan komma
att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/
EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare
på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
Box 212, 566 24 Habo, tfn: 036-442 82 59 (exp), fax 036-442 81 60, e-post: miljo@habokommun.se
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, Habo
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