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BESÖKSADRESS TELEFON E-POST OCH WEBB 
Sjödalsvägen 29 Vxl 08-535 300 00 miljotillsyn@huddinge.se

www.huddinge.se 

HUDDINGE KOMMUN 
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GRANNYTTRANDE 
över borrning för bergvärme 

Skickas till 
Huddinge Kommun 
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen 
141 85 Huddinge 

miljotillsyn@huddinge.se 

Närboende grannar som kan beröras av borrning för bergvärme ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 4 § miljöbalken. 

Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt borrhål mindre än 20 meter från din tomtgräns. Dina 
egna framtida möjligheter att borra på din tomt kan påverkas. Även du som har ett befintligt hål ska få tillfälle att yttra dig. 

Efter installation av en värmepump kommer marken gradvis att kylas ned runt varje borrhål. Därför rekommenderas ett avstånd på 
cirka 20 meter mellan två eller flera separata borrhål för att värmepumparna ska uppnå bra effekt. Är borrhålet vinklat mäts avståndet 
från punkten mittemellan hålets topp och botten.  

Miljötillsynsavdelningen avgör om eventuellt grannyttrande ska beaktas 

Fastighet där borrning ska ske 
Fastighetsbeteckning Gatuadress 

Yttrande 
Innan du fyller i blanketten ska du först ha tagit del av din grannes tomtkarta där borrhålet är utmarkerat. 

 Jag har tagit del av borrkarta. 

 Jag har inga invändningar. 

 Jag har invändningar. Skriv dina invändningar nedan. 

Underskrift från berörd granne 
Fastighetsbeteckning Mobiltelefonnummer 

Gatuadress E-postadress

Namnteckning Namnförtydligande 

Information om behandling av personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204). I vissa fall kan vi komma att hämta uppgifter om dig från kommunens fastighetsinformation eller 
kommuninvånarregister. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som tillsynsnämnden har registrerat om dig samt 
att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i tillsynsnämndens register. 
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