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Grannyttrande vid anläggande av värmepump 
 
Blanketten motsvarar ett yttrande per fastighetsägare. Det vill säga om det är två eller 
fler fastighetsägare på samma fastighet ska antalet fastighetsägare resultera till antalet 
grannyttranden. Samtliga ägare ska ges lika möjlighet att yttra sig.  
 
Närboende grannar som kan beröras av värmepumpsanläggningen ska ges tillfälle att 
yttra sig. Din granne har ansökt om att placera en bergvärmepump mindre än 10 meter 
från fastighetsgränsen, eller en ytjordvärmepump mindre än 5 meter från 
fastighetsgränsen. Detta kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra för 
bergvärme eller installera en ytjordvärmepump på din tomt. Även du som har en befintlig 
värmepumpsanläggning ska få tillfälle att yttra dig.  
 
När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar 
(anmälningsformulär och tomtkarta).  
 
För bergvärme: 
När en värmepumpsanläggning installeras kommer marken gradvis att kylas runt varje 
borrhål. Det är därför viktigt att borrhål inte placeras för nära varandra. För tätt 
placerade borrhål leder till att energimängden som tas ut blir lägre än beräknat. Ett 
avstånd på minst 20 meter rekommenderas därför mellan två eller flera borrhål. 
 
Bygg- och miljökontoret, Miljöenheten, bedömer lämpligheten av värmepumpens lokalisering  
i varje enskilt fall. 
 
Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över 
värmepumpsinstallationen. 
Miljöenheten fattar beslut i ärendet. 
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Yttrandet gäller installation av värmepump på fastighetsbeteckningen: 
 

 
Fastighetsbeteckning för yttrande granne: 

Namn på fastighetsägare: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

 

Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas.  
Genom att signera blanketten godkänner jag det. 

 

 Jag som granne har blivit informerad och  
GODTAR värmepumpens placering. 
Jag har följande synpunkter: 
 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 Jag som granne har blivit informerad och 
GODTAR INTE värmepumpens placering.  

Jag har följande synpunkter: 
 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  

 

Datum        Namnteckning Datum  Namnteckning 

Datum        Namnteckning Datum  Namnteckning 
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Information om personuppgiftsbehandling 
 
 
Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s  
dataskyddsförordning.  

 
Personuppgiftsansvarig 
Miljönämnden i Marks kommun 
511 80 Kinna 
Epost: mhn@mark.se 
 
Dataskyddsombud 
Miljönämndens dataskyddsombud når du på epost 
dso@mark.se eller telefon 0320 21 76 71.  
 
Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna  
utföra tillsyn och handlägga ärenden enligt  
miljöbalken och livsmedelslagen. Vilket även i  
förekommande fall omfattar fakturering.  
Uppgifterna kan dessutom användas för arkiv- 
och statistiska ändamål av allmänt intresse. 
 
Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar uppgifterna för att kunna 
fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och även 
för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.  
 
 
 

 
Vilka kommer att ta del av personupp- 
gifterna?  
Inom kommunen kommer endast behörig 
personal samt personuppgiftsbiträden som  
kommunen anlitar att hantera uppgifterna.  
Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli 
offentliga och får då begäras ut av alla så länge 
det inte hindras av sekretess.  
 
Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur 
länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
arkiveras. För mer information kontakta 
personuppgiftsansvarig.  
 
Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de person- 
uppgifter som kommunen behandlar om dig och 
få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har  
invändningar mot hur kommunen hanterar dina 
personuppgifter kan du lämna klagomål till 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 
 

 

 


