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Blankett för yttrande

Miljöförvaltningen

Över borrning för bergvärme
Du kan skicka ditt yttrande antingen via e-post eller som brev.
E-post: Scanna eller fota den ifyllda blanketten och skicka till miljoforvaltningen@stockholm.se. Alternativt skriv
ditt yttrande i ett mejl. Ange vad din fastighet heter. Skriv under mejlet med ditt fullständiga namn.
Brev: Fyll i blanketten och skicka till Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm
Bakgrund
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 (ansökningsformulär
och tomtkarta).
Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt borrhål mindre än 20 meter från
din tomtgräns. Detta kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra på din tomt. Även du som har ett
befintligt hål ska få tillfälle att yttra dig.
När man installerat 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 god effekt. Om borrhålet är vinklat mäts avståndet från punkten mitt emellan hålets topp och botten.
Miljöförvaltningen bedömer lämpligheten av borrplatsens lokalisering i varje enskilt fall.
Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpsinstallationen. Miljöförvaltningen
fattar beslut i ärendet. Skicka ditt yttrande så snart som möjligt, även om du inte har något att invända.
Sökandens fastighetsbeteckning och adress
Fastighetsbeteckning

Yttrande

Min fastighetsbeteckning

Postadress

Postadress

Jag/vi har tagit del av ansökan men har för närvarande inget att yttra
Jag/vi anser att följande ska beaktas i prövningen, specificera nedan, eller i bilaga
Specificera

Samtliga ägare till fastigheten måste skriva på yttrandeblanketten
Ägare 1

Ägare 2

Telefon

Telefon

Datum

Datum
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Fullständigt namn (var god texta)

Fullständigt namn (var god texta)

Miljöförvaltningen

Information om behandling av personuppgifter

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Växel 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
start.stockholm/miljoforvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på
start.stockholm/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

