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Värmepumpsanläggning
INTYG 

Grannemedgivande
Datum

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

613 81 OXELÖSUND

0155-380 00, registrator-msn@oxelosund.se

Sökanden
Förnamn Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Postnummer PostortUtdelningsadress (gata, box etc)

Skickas till

Synpunkter (om utrymmet inte räcker, använd bifoga lösa blad)

Ärendets diarienummer

Fastighetsbeteckning

Förnamn Efternamn

Fastighetsbeteckning 

Härmed intygas att jag i egenskap av ägare/granne till ovanstående fastighet har 
tagit del av handlingarna i värmepumpsärendet, daterade enligt nedanstående.

Jag har inte några synpunkter på planerad värmepumpsanläggning

Jag har följande synpunkter på planerad värmepumpsanläggning

Intygsgivaren

Underskrift 

Datum på handlingar

Yttrande över borrning för bergvärme 
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. Allt enligt  
den kunskap vi har i dag.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer information.



Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighet, 
personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, epost-adress. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna hantera (administrera, handlägga och besluta) 
miljöskyddsärenden. Miljöskyddsärenden kan innefatta ansökan, tillsyn, rådgivning 
och fakturering. 

Vi har fått dina personuppgifter från dig, alternativt kan dina personuppgifter komma från 
fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Uppger du inte de efterfrågade personuppgifterna i ansökan eller vid övriga 
miljöskyddsärenden kan vi inte behandla ditt ärende. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten, journalister, företag, 
myndigheter och anställda inom Oxelösunds kommun. 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 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun, 
Organisationsnummer: 212 000-0324, adress: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund.  

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, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på telefon: 0155-38000 eller e-post: kommun@oxelosund.se. Du når vårt 
dataskyddsombud på telefon: 0157-43 00 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

mailto:kommun@oxelosund.se



