
 

 

Bygg- och miljökontoret 

 

 

 

 

Datum: 

Handläggare:  

Yttrande från fastighetsägare/granne vid inrättande av 

värmepumpsanläggning 

Du ges härmed möjlighet att yttra dig eftersom din granne planerar att inrätta en 

värmepumpsanläggning mindre än 10 meter från Din fastighetsgräns. Detta kan komma att 

påverka dina egna framtida möjligheter att t.ex. borra för bergvärme eller anlägga enskilt 

avlopp på din mark. Installation av värmepumpsanläggning innebär att marken runt borrhålet 

eller kollektorslangen gradvis kyls av.  

Rekommendationen är att avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter för att god 

effekt ska uppnås. Om borrhålen vinklas eftersträvas ett avstånd på minst 20 meter på halva 

borrhålsdjupet. Det är även viktigt att värmepumpsanläggningen placeras rätt i förhållande till 

eventuella föroreningskällor, t.ex. avloppsanläggningar, samt att vattenkällor i närheten 

skyddas:  

 Minst 30 meter ska avståndet vara mellan borrhål och borrad vattenbrunn (20 meter 

för grävd vattenbrunn).  

 Minst 20 meter ska avståndet vara mellan kollektorslang för ytjordvärme och 

vattentäkt. 

Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill få mer information. 

Yttrande 

Undertecknad ägare av fastigheten_______________________________ är informerad om 

placering av aktuellt borrhål/kollektorslang på min grannes fastighet.  

     Jag har fått en kopia på situationsplanen 

     Jag har fått muntliga uppgifter om placering 

     Jag har följande synpunkter (skriv på baksidan av detta blad eller bifogat papper) 

     Jag har ingen erinran eller synpunkter angående placeringen av 

värmepumpsanläggningen. 

Ort och datum:  

Namnteckning:                                                  Namnförtydligande: 

Telefonnummer (dagtid): 

Skicka in yttrandet snarast, dock senast 3 veckor efter att ni fått detta utskick (se datum ovan) till:  

Bygg- och miljökontoret 
Box 906 
672 29 Årjäng  
eller mailas till miljo@arjang.se  
Yttrandet kan även lämnas på kommunhuset. 
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Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn. Syftet med en sådan 

behandling är för att kunna ta emot yttrande om installation av värmepump. 

Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret). Vi 

tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 

rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är SFS 1998:899. Årjängs kommun sparar 

dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har 

godkänt enligt arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 

göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 

information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 

vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss 

via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om 

du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

 


