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Har du synpunkter på din grannes placering av borrhål
för värmepump?
Er granne planerar att installera en anläggning för bergvärme. Alla som kan vara 
berörda av borrningen ska ha tillfälle att lämna synpunkter inför att 
samhällsbyggnad fattar beslut.

Hur kan jag påverkas av den planerade installationen och borrning? 
När man installerat en värmepump så kyls marken gradvis ned runt borrhålet. Det är 
därför viktigt att borrhål inte placeras för nära varandra. För tätt placerade 
energibrunnar ”stjäl” energi från varandras värmeupptagningsområden och kan då inte 
leverera den beräknade energimängden. Därför rekommenderas ett avstånd på minst 20 
meter mellan två eller flera borrhål. Er grannes planerade borrhål kan därför påverka 
era egna möjligheter att borra för bergvärme.

För att skydda grundvattnet bör avståndet vara 30 meter mellan borrhål för bergvärme 
och dricksvattentäkt. Rekommenderat minsta avstånd mellan borrhål och 
avloppsanläggning är 30 meter.   

Lämna synpunkter inför beslut 
Har du synpunkter på den planerade installationen och borrningen så kan du skriva på 
denna blankettens baksida eller skicka ett brev till samhällsbyggnad. 

Yttrandet kan sedan bifogas ansökan/anmälan för att handläggningen ska gå lite 
snabbare. 

Samhällsbyggnad 
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Yttrande från berörd granne 

    Jag har inga synpunkter på placeringen, efter att ha fått se situationsplan och fått 
muntliga uppgifter om borrningen från min granne. Jag är medveten om att utförandet 
och placeringen kan påverka mina möjligheter att anlägga ett borrhål på min egen 
fastighet. 

 Jag skulle vilja meddela detta inför att ni fattar beslut: 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________ 
(Det går bra att lämna synpunkterna på separat papper) 

___________________ 
Datum 

__________________________________________ 
Er egen fastighetsbeteckning 

__________________________________________ 
Namnunderskrift (observera att samtliga ägare till fastigheten ska skriva under) 

__________________________________________ 
Namnförtydligande 

__________________________________________ 
Telefonnummer 

__________________________________________ 
E-post (som används)


