FRÅGEFORMULÄR
till grannar vid inrättande/installation
av ny anläggning (avlopp alt. värmepump).

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Yttrande angående installation av ny anläggning
Din granne planerar att inrätta/installera en ny anläggning (avlopp alt. värmepump).
Denna anläggning kan komma att påverka dig som närboende, varför du har rätt att lämna
synpunkter innan Miljö- och byggnadsnämnden tar beslut i ärendet.
När du yttrar dig bör du ha tagit del av information gällande anläggningens placering.
Information om konsekvenser och risker finns på baksidan av denna blankett. Observera
att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt, Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i
varje enskilt fall.

Uppgifter om berörd granne
Fastighetsbeteckning
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

E-post

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Uppgifter om den som avser att inrätta/installera anläggning
Fastighetsbeteckning
Namn

Person/organisationsnummer

Installationen avser:

Jordvärme
Bergvärme
Avloppsanläggning

Grundvattenvärme

BLE 011 2016-02-17

Frågor till granne
Är ni anslutna till kommunalt vatten?

Ja

Nej

Har ni egen vattentäkt inom er fastighet?

Ja

Nej

Används denna för uttag av dricksvatten?

Ja

Nej

Vattentäkten är:

Borrad, djup ……… m

Avstånd mellan planerad anläggning och; er vattentäkt: .……m

Grävd, djup ……… m
er vattenledning:……m

Har er fastighet en energibrunn (bergvärme)?
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Ja

Nej
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Har ni några invändningar mot planerad anläggning? Skriv i fältet nedan.
Ja
Nej
Kommentarer:

Underskrift

Datum

Underskrift

Personuppgifter
De uppgifter som lämnas i detta grannyttrande registreras i vårt databassystem.
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Information
Jordvärme
Vid anläggning av jordvärme bör säkerhetsavståndet till enskild vattenbrunn vara minst 20
meter för att förhindra att föroreningar når vattentäkten vid eventuellt läckage och vid
grävarbetet. Till enskild avloppsanläggning bör avståndet vara minst 10 meter för att
förhindra att föroreningar från avloppet sprids i marken.
Bergvärme
Vid anläggning av bergvärme kommer marken gradvis att kylas ned runt varje borrhål.
Därför rekommenderas ett avstånd på minst 20 meter mellan varje borrhål för att
värmepumparna ska ge god effekt. Om din granne borrar närmare än 10 meter från din
fastighetsgräns kan detta påverka din möjlighet att installera bergvärme.
Avstånd till vattentäkter bör vara minst 30 meter för borrad brunn samt minst 20 meter för
grävd brunn, för att förhindra att vattentäkten förorenas vid eventuellt läckage.
Avståndet till enskild avloppsanläggning (infiltration, markbädd etc) bör vara minst 30
meter för att förhindra att avloppsvatten förorenar grundvattnet i borran.
Avloppsanläggning
Vid anläggande av markbaserad reningsanläggning efter slamavskiljare för enskilt avlopp,
kan dricksvattenbrunn förorenas om reningsanläggningen ligger i grundvattenriktning eller
för nära. Under 100 meter mellan reningsanläggning och grannes dricksvattenbrunn krävs
medgivande. Avstånd från egen dricksvattenbrunn bör vara minst 20 m.
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