Granneintyg
för installation av
bergvärmepumpanläggning
(Granneintyg bör skickas in tillsammans med anmälnings-/ansökningshandlingarna för snabbare handläggning)

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. Ni ges här möjlighet att yttra er eftersom er grannes planerade borrhål kan påverka era egna
möjligheter att borra efter bergvärme på valfri plats på er fastighet och/eller påverka vattenkvaliteten i er
vattentäkt.
När man installerat en värmepump kommer marken gradvis att kylas ned runt varje borrhål. Därför är det
viktigt att borrhålen inte placeras för nära varandra. För tätt placerade energibrunnar ”stjäl” energi från
varandras värmeupptagningsområde, vilket medför att de inte kan leverera den beräknade energimängden.
Därför rekommenderas ett avstånd på minst 20 meter mellan två eller flera borrhål. Varje fastighetsägare bör
se till att borrhålen placeras minst 10 meter från tomtgränsen. Om en del av anläggningen förläggs på
annans mark eller närmare än 10 meter från tomtgränsen kräver sektor samhällsbyggnad ett skriftligt intyg
från den/de berörda grannen/grannarna. Intyg krävs även då planerat borrhål ligger mindre än 50 meter från
grannens enskilda vattentäkt.

Grannen

Undertecknad ägare av fastigheten
har informerats om den planerade
placeringen av borrhålet/en för bergvärmepump på fastigheten
med ett borrhål mindre än 10 meter från vår tomtgräns
med ett borrhål mindre än 50 meter från vår vattentäkt
Jag är medveten om att utförandet och placeringen kan påverka placeringsmöjligheterna för ett
framtida borrhål på min fastighet.
Jag har fått kopia på anmälningsblankett och situationsplan av min granne.
Jag har fått muntliga uppgifter om anläggningen, placeringen med mera av min granne.
Jag har följande synpunkter (skriv på baksidan av detta blad eller på bifogat papper).
Jag har inga erinringar eller synpunkter angående min grannes anläggning eller placering
av det planerade borrhålet/en. Jag ”godkänner” borrhålsplaceringen.
Datum
Adress

Underskrift

Namnförtydligande
Telefon

Personuppgiftslagen
Lämnade personuppgifter i samband med denna ansökan kommer att införas i ADB-baserat register enligt PUL.
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