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Angående bergvärme 
 
 

 
 

 

Grannyttrande - borrning för bergvärme mindre 
än 10 meter från tomtgräns 
När någon ska borra för bergvärme och har planerat ett borrhål mindre än 10 
meter från sin tomtgräns ska grannar få möjlighet att yttra sig enligt 19 kap 4 § 
miljöbalken. Placeringen av borrhålet kan påverka framtida möjligheter att 
borra på närliggande fastigheter eftersom avståndet mellan två borrhål för 
bergvärme bör vara minst 20 meter. När man installerat en värmepump 
kommer marken gradvis att kylas ner runt varje borrhål. Därför 
rekommenderas ett avstånd på minst 20 m mellan två eller flera separata 
borrhål för att värmepumparna ska uppnå så god effekt som möjligt.  Även de 
som har befintliga borrhål får därför tillfälle att yttra sig. 
 
Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över värmepump-
installationen. Dock har du rätt att överklaga eventuellt beslut om du haft 
synpunkter i ärendet. 
 
Fastighet med planerad bergvärmeanläggning 
Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

Fastighetsägare: 

 
”Jag är medveten om att utförande och läge av ovanstående bergvärmeanläggning 
kan påverka placeringen av framtida borrhål på min egen fastighet.” 

 Jag/vi har tagit del av anmälan och det planerade borrhålets läge och har inget att 
erinra.  
 

 Jag/vi har tagit del av anmälan och det planerade borrhålets läge och har följande 
synpunkter: 
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2 (2) 
Underskrift 
Ort och datum: 

Vår fastighetsbeteckning: Telefonnummer: 

Namnunderskrift: Namnunderskrift: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

 

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlems-
länder från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. 
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.  
 
Ifylld blankett skickas till:  Varbergs kommun  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  
432 80 Varberg 

 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter  
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