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SKICKA  TILL  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

MILJÖAVDELNINGEN  
186 86 VALLENTUNA  Bergvärmeborrning, 

intyg från granne  
Grannintyg vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns 

Sökande: ........................................................................................... 

Fastighet:........................................................................................... 

Information 
Avståndet mellan två bergvärmeanläggningar bör vara minst 20 meter för 
att anläggningarna inte ska påverka varandras värmeuttag och att du och 
din granne får ut den värme ni har räknat med. Det är därför viktigt att 
informera och få medgivande från berörd granne om du planerar att 
anlägga ett borrhål närmare än 10 meter från tomtgränsen. 

Intyg 

☐ Jag har informerats om att en bergvärmebrunn planeras närmare än 
10 meter från min tomtgräns. 

☐ Jag är medveten om att det kommer att innebära att jag inte kan 
borra för bergvärme inom det område på min tomt som ligger inom 
20 meters radie från borrhålet. 

☐ Jag har inget att invända mot borrhålsplaceringen. 

DATUM FASTIGHET 

GRANNES UNDERSKRIFT NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Information om Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina 
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. 
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan 
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas 
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad 
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar 
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA 
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 
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