
 

 

     
     

         
          

 

  

 

        

 

1 (2) 
Grannes yttrande rörande 
värmepumpsanläggning 

Blanketten skickas till: Miljöenheten * = Obligatorisk uppgift 

523 86 ULRICEHAMN, 
miljo@ulricehamn.se 

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 borrpunkt eller borrhålets botten hamnar närmare än 20 meter från grannes husfasad, 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.  

Fastighet där anläggning ska installeras 

Fastighetsbeteckning* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

Fastighetsägare 

Företagsnamn eller personnamn* 

Organisations- eller personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) 

Förnamn* 

Efternamn* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress

Yttrande granne 

Företagsnamn eller personnamn* 

Organisations- eller personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress

Fastighetsbeteckning* 

Kontaktperson (om grannen är ett företag) 

Förnamn* 

Efternamn* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress

Yttrande* 

Härmed intygas att jag i egenskap av ägare till grannfastigheten har; 

Inte några synpunkter på ärendet 

Nedanstående synpunkter på ärendet 
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Synpunkter (om utrymmet inte räcker till kan synpunkterna bifogas som bilaga) 

Underskrift 
Datum och yttrande grannens underskrift* Namnförtydligande* 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När ditt yttrande rörande värmepumpsanläggning har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. 
Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga 
ditt yttrande rörande värmepumpsanläggning. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. 
Den rättsliga grunden är uppgifter av allmänt intresse. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag hittar 
du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 

https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/
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