Blankett
Synpunkter från granne angående installation av värmepumpsanläggning

Skickas till

Miljö och Hälsoskyddskontoret
195 85 Märsta

Sökande
Namn

Telefon

Fastighetsbeteckning

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Granne
Namn

Telefon

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Postort

Som granne/ägare har jag tagit del av ansökan om installation av
värmepumpsanläggning.

SIG7000, v3.0, 203-03-22

Jag har inte några synpunkter på planerad värmepumpsanläggning.
Jag har följande synpunkter på planerad värmepumpsanläggning. (Lämna synpunkter här nedan.
Använd blankettens baksida om utrymmet inte räcker.)

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefon (MHK)

E-post

Org.nr

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

08-591 266 60

miljokontoret@sigtuna.se

212000-0225

Synpunktslämnare
Som granne/fastighetsägare har ni möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om installation av
värmepumpsanläggning samt borrning av borrhål, sjö- samt ytjordvärme. Detta gäller dig som har
din tomtgräns inom 20 meter från sökta borrhålets mittpunkt eller 20 meter från yt- samt
sjövärmeslang.

Synpunktslämnares underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Bra att veta
Rekommendationen är att borrhålets mittpunkt inte placeras närmare än 20 meter från andra borrhål eller
från tomtgräns. Om så inte är möjligt kan borrhål vinklas/gradas och på så sätt förflyttas avståndet och
energiupptaget från intilliggande borrhål och tomtgränser. Vinklas borrhål blir energiupptaget mer centrerat
på sökandes mark och påverkar på så sätt inte intilliggande grannar/fastighetsägare. (Detta enligt de
uppgifter och kunskap vi har idag).
Detta synpunktslämnande ger berörda grannar/fastighetsägare möjligheten att inkomma med synpunkter
och information på sökt värmepumpsanläggning. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som fattar beslut i
ärendet. Motsätter sig synpunktslämnaren beslutet finns möjligheten att överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen.

Synpunkter (fortsättning)

