
 Sida 1 (1) 

  

20
19

-1
1-

05
 

 

Grannmedgivande för placering av bergvärme 

I det fall en eller flera borrhål placeras delvis under en annan fastighet ska fastighetsägaren, t.ex. din granne, intyga att 

han/hon fått del av informationen och lämna sitt medgivande. För att din granne ska kunna ge sin medgivande ska du 

visa upp ansökan och situationsplan där planerad placeringen av borrhålet framgår. 

Avståndet mellan två bergvärmebrunnar bör vara minst 20 meter för att anläggningarna inte ska påverka varandras 

värmeuttag och att du och din granne kan få ut den värme ni har räknat med. Avståndet mellan en bergvärmebrunn 

och en vattentäckt eller avloppsanläggning bör vara minst 30 meter. 

Observera! Miljöförvaltningen behöver ett medgivande av fastighetsägaren för att kunna godkänna borrhålets 

placering. 

Blanketten sänds till:  

Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala. 

Sökande 
Namn Fastighetsbeteckning 

  

Berörd granne 
Namn Fastighetsbeteckning 

  
Adress Postnummer och ort 

  
E-postadress Telefon 

  
Jag har sett min grannes värmepumpsansökan och situationsplan som visar planerad placering av borrhål 

 Jag har inga synpunkter och tillåter placeringen av borrhålet/borrhålen under min tomt.  

 Jag tillåter inte placeringen av borrhålet/borrhålen under min tomt. 

 Jag har följande synpunkter och anmärkningar 

 Jag godkänner att endast bli delgiven beslut via e-post. 

Underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

   
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling 

är handläggning av anmälningar och ansökningar om installationer av värmepumpar och den rättsliga grunden för detta är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med 

arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter 

och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr.  
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