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Grannyttrande 
 

Viktig information till dig som granne, om anläggningar 
som utvinner värme eller kyla ur berg, jord eller vatten 
Här får du möjlighet att lämna synpunkter, ett s.k. grannyttrande, då en granne till dig 
planerar att installera en ny anläggning som utvinner värme eller kyla ur berg, jord, 
ytvatten eller grundvatten.  

Om du har du synpunkter på anläggningen eller dess placering så är det viktigt att du 
framför dem. Lämna ditt yttrande så snart som möjligt, antingen via mejl till 
kommun@arjeplog.se, via sökanden, eller via telefon till handläggaren eller annan 
miljöinspektör på 0961-140 00. 

Rekommenderade skyddsavstånd 
Om det finns t.ex. vattenbrunnar (även oanvända) en avloppsanläggning, ett befintligt 
borrhål för bergvärme eller annat som behöver skyddas på din fastighet så är det viktigt 
att du uppger det. Om du själv planerar att anlägga till exempel bergvärme är det viktigt 
att tänka på att skyddsavstånden kommer kunna uppnås även vid framtida behov. 

 
Mer information 
På kommunens hemsida finner du mer information i dokumentet ”Information och 
riktlinjer - om anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur berg, jord, ytvatten 
eller grundvatten, t.ex. bergvärme, jordvärme, sjövärme, kylanläggning”. 

Är du osäker på något eller har specifika frågor om grannyttranden eller anläggningar 
för värme eller kyla, kontakta Miljöenheten via växeln 0961-140 00. Önskar du ta del 
av fler handlingar i ärendet, vänligen kontakta Medborgarservice på 0961-144 44.

Typ av 
installation Skyddsobjekt Skyddsavstånd Risker 

Kollektorkrets Fastighetsgräns 2 m Skada på kollektor, träd, risk 
för läckage, förorening 

Borrhål Husfasad, husgrund, 
dränering o.dyl. 4 m Skada, sprickbildning etc. 

Alla energi-
anläggningar Gata, allmän mark 4 m Skada på infrastruktur 

Oisolerad 
kollektorkrets Avlopp, VA-ledning 4 m Skada på infrastruktur 

Borrhål VA-ledning 5 m Skada på infrastruktur 

Borrhål Fastighetsgräns 10 m Hindrar granne från att också 
kunna borra, p.g.a. nedan risk 

Borrhål Andra borrhål 20 m Stjäl energi sinsemellan 
borrhålen 

Alla energi-
anläggningar 

Grävd 
dricksvattenbrunn 20 m Förorena dricksvatten och 

grundvatten 
Alla energi-
anläggningar 

Borrad 
dricksvattenbrunn 30 m Förorena dricksvatten och 

grundvatten 
Alla energi-
anläggningar 

Avloppsanläggning, 
oljecistern o dyl. 30-50 m Sprida förorening till 

dricksvatten och grundvatten 
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Grannyttrande 
 

Blankett för grannyttrande inför installation av anläggning för 
utvinning av värme eller kyla ur berg, jord eller vatten 
Fastigheten där anläggningen planeras (Fylls i av den sökande.) 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsägare 

 

Fastighetens adress 

 
Postnummer 

 

Ort 

 

 

Information om min grannfastighet (Fylls i av granne. En blankett per granne!) 
Fastighetsbeteckning: 

På min fastighet finns: 
- Borrad vattenbrunn                   
- Grävd vattenbrunn 
- Enskild avloppsanläggning                  
- Kommunalt vatten & avlopp 
- Annat (ex. bergvärme) 

☐Ja ☐Nej – Avstånd till planerat borrhål:_______m 
☐Ja ☐Nej   ---------------//------------------ _______m   
☐Ja ☐Nej   ---------------//------------------ _______m 
☐Ja ☐Nej   ---------------//------------------ _______m 
Ange:                                            ----//---- _______m      

Namn: 

Adress:                    

Telefon: E-post: 

Kryssa tydligt i de val som stämmer för dig, det går att kryssa i flera val. 

☐ 1. Jag har tagit del av rekommenderade skyddsavstånd från kommunen samt den       
         sökandes ansökan och situationsplan, och jag har inga synpunkter. 

☐ 2. På frågan om jag ger mitt medgivande till att åtgärden får vidtas närmre än  
         rekommenderade skyddsavstånd svarar jag:       ☐Ja        ☐Nej    

☐ 3. Jag har tagit del av handlingarna, och anser att synpunkterna nedan ska beaktas: 

Synpunkter:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Underskrift av berörd/-a fastighetsägare 
  

 
Datum Namnteckning    Namnförtydligande 

 
 
Datum Namnteckning    Namnförtydligande 
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