
Sökande ......................................................................................................................................................... 

Fastighetsbeteckning.................................................................................................................................... 

Information 

Vid installation av bergvärme kommer marken att gradvis kylas ned runt borrhålet. Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU) rekommenderar i Normbrunn-16 att avståndet mellan två 
borrhål för bergvärme ska vara minst 20 m för att undvika påverkan. Vid närmare borrning kan 
båda bergvärmeanläggningarna komma att ge mindre värme än vad de dimensionerats för. För 
att uppnå 20 m mellan borrhål bör fastighetsägaren försöka placera borrhålet minst 10 m från 
tomtgränsen. Ska borrning ske inom 10 m ifrån tomtgräns bör grannen informeras om att 
utförandet kan begränsa placeringsmöjligheterna för ett framtida bergvärmeborrhål på egen 
fastighet. 

Då föreslagen placering för borrhål ligger inom 10 m från er tomtgräns vill miljö- och 
hälsoskyddskontoret därför ha ett skriftligt intyg från er som berörd granne. 

......................................................................................................................................................................... 

Undertecknad ägare till fastigheten ……………………… har blivit informerad om den planerade 
placeringen av borrhålet/en för bergvärme på ovanstående fastighet. 

Jag är medveten om att placeringen kan påverka möjligheterna för ett framtida borrhål på min 
fastighet inom det område på min tomt som ligger inom 20 m radie från borrhålet.  

□ Jag har fått ta del av kopia på anmälningsblankett och situationsplan av min granne.

□ Jag har fått muntliga uppgifter om anläggningen, placering etc. av min granne.

□ Jag bifogar synpunkter på separat papper

□ Jag har inget att invända mot min grannes bergvärmeanläggning eller borrhålets placering
och att borrning därmed sker mindre än 10 m ifrån min tomtgräns.

............................................... ........................................................................................
Datum Underskrift/er

....................................................... .......................................................................................................... 
Telefon dagtid Namnförtydligande 

Miljö- och hälsoskydd 

INTYG FÖR INSTALLATION AV BERGVÄRME  
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