Grannyttrande inför utförande av
värmepumpsanläggning
ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Närboende grannar som kan beröras av borrning för bergvärme ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 4 §
miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar
(ansökningsblankett och tomkarta/situationsplan).
Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat en energibrunn på mindre än tio meter från
er gemensamma tomtgräns. Detta kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra på din tomt. Även
du som har ett befintligt borrhål ska få tillfälle att yttra dig.
När man installerat en värmepump kommer marken gradvis att kylas ner runt varje borrhål. Därför
rekommenderas ett avstånd på ca 20 meter mellan två eller flera separata borrhål för att värmepumparna
ska uppnå god effekt. Samhällsbyggnadsenheten bedömer lämpligheten av borrplatsens lokalisering i varje
enskilt fall. Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpinstallationen.

Fastighet där värmepumpsanläggningen ska placeras
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Berörd grannfastighet
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägare
Telefonnummer

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

E-postadress

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Yttrande
Jag/vi har tagit del av ansökan med tillhörande ritning och har inget att invända
Jag/vi har tagit del av ansökan med tillhörande ritning och har följande synpunkter:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller
med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar
ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller
invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig
grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Underskrift av samtliga ägare till berörd fastighet
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

