
Ansökan om tillstånd 
installation av värmepump 

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd eller 21 § 
punkt 40.3-2 i förordningens bilaga. 

Östra Göinge Kommun Box 66, 289 03 Broby Växel: 044 – 775 60 00 
Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se  Webb: www.ostragoinge.se 

Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning 
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 värmepumpen ska installeras 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Utdelningsadress, postnummer och postadress 

Yttrande granne 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Utdelningsadress, postnummer och postadress 

Yttrande 
Härmed intygas att jag i egenskap av ägare till grannfastigheten har tagit del av handlingarna i ärendet, daterade …………………………………. 
☐ Jag har inte några synpunkter på ärendet 
☐ Jag har nedanstående synpunkter på ärendet 
Synpunkter (om utrymmet inte räcker till kan synpunkterna bifogas som bilaga) 

Underskrift 
Ort Datum 

Grannes underskrift 

Namnförtydligande 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se kommunens hemsida. 
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