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Skicka till 
Överkalix kommun 
Bygg- och miljökontoret 
956 81 Överkalix 

Installation av bergvärme innebär att marken runt borrhålet gradvis kyls av. 
Rekommendationen är att avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter för att god 
effekt ska uppnås. Om borrpunkt eller borrhålets botten hamnar närmare än 20 meter från 
grannens borrhål; om grannens möjlighet att borra för bergvärme upphör/påverkas eller 
om borrpunkten placeras nära fastighetsgränsen till grannen är grannen berörd och ska 
ges möjlighet att yttra sig. Möjlighet finns att vinkla borrhålen. Om borrhålen vinklas 
eftersträvas ett avstånd på minst 20 meter på halva borrhålsdjupet, för att påverkan på 
energiuttaget inte ska bli större än om det är 20 meter mellan borrhålen på markytan. 

1. Fastighet och fastighetsägare där anläggningen ska installeras
Fastighetsbeteckning Adress 

Fastighetsägare Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Telefonnummer E-post

Kontaktperson (om annan än fastighetsägare) Mobilnummer 

2. Yttrande granne
Namn (företag eller person) Personnummer/Org.nr 

Adress Postnummer Postort 

Telefon E-post

Fastighetsbeteckning 

Grannes yttrande rörande 
värmepumpsanläggning. 

Dnr: 
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Yttrande 
Härmed intygas att jag i egenskap av ägare till grannfastighet har tagit del av handlingarna i 
ärendet, daterade 

Jag har inte några synpunkter på ärendet 

Jag har följande synpunkter på ärendet 

Synpunkter (bifoga en bilaga om utrymmet inte räcker) 

Behandling av personuppgifter 
Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina 
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina 
personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera 
handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr. 

Underskrift 

……………………………………………… 
Grannes namnteckning 

……………………………………………… 
Grannes namnförtydligande 

……………………………………………… 
Ort och datum 
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