Grannes yttrande angående bergvärme
Grannar som kan beröras av borrning för bergvärme ska ges tillfälle att yttra sig angående
detta enligt 19 kap 4§ miljöbalken.

Fastighetsägare
Grannes namn

Grannes adress

Postnummer

Ort

Grannes telefonnummer

Grannes e-post

Sökandens fastighetsbeteckning

Grannes fastighetsbeteckning

□

Jag har tagit del av min grannes anmälan av bergvärme och har informerats om var placeringen av
borrhål är belägen

□

Jag är medveten om att installationen av bergvärme kan medföra att marken runt borrhålet gradvis
kyls av och att avståndet mellan två borrhål ska vara minst 20 meter för att en god effekt ska uppnås

Yttrande
□
□

Jag har inga synpunkter mot anläggningen
Jag vill lämna följande synpunkter på anläggningen:

□

Jag vill delges en kopia på beslutet i ärendet. Det skickas till följande e-post eller postadress:

□

Jag vill inte ha en kopia på beslutet i ärendet. Jag förstår att detta innebär att jag inte kommer att
kunna överklaga beslut i ärendet.

Datum

Namnteckning

Ort

Namnförtydligande

Observera att du som är sakägare har rätt att ta del av handlingar samt yttra dig i ärendet i
enlighet med miljöbalken 19 kap §4, men att det är miljönämnden som fattar beslut. Både den
sökande och de som yttrat sig i ärendet får ta del av beslutet, och beslutet går att överklaga.
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Information om behandling av personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen, GDPR, vid hantering av ärenden enligt
miljöbalken

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer,
fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna hantera din anmälan om miljöfarlig verksamhet, ansökan om
tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan, grannes yttrande (avseende
djurhållning), anmälan om uppläggning av muddermassor, ansökan om kompostering av
latrin, anmälan/ ansökan inrättande av enskild avloppsanläggning, grannes yttrande
(avseende inrättande av avloppsanläggning), intyg om utförd avloppsanläggning,
anmälan av lokal/ anläggning enligt miljöbalken i förordning om miljöfarlig verksamhet,
anmälan om värmeuttag ur mark/ vatten enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, komplettering av anmälan om värmeuttag, utförd bergvärmeanläggning,
grannes yttrande angående bergvärme och slamtömningsdispens.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning och allmänt intresse genom lagar och förordningar, Miljöbalken
1998:808 och Miljötillsynsförordning 2011:13. Utan dina uppgifter kan vi inte handlägga
din ansökan. Dina personuppgifter i ansökan/ anmälan bevaras hos Trosa kommun.
Beslut om inrättning av enskilt avlopp eller anmälan om värmeuttag kan komma att
skickas per e-post till den entreprenör/ det företag du valt för att anlägga ditt avlopp/
värmeuttag. De uppgifter som delas är då namn, adress och fastighetsbeteckning. Vi kan
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. De kan t ex omfattas av offentlighetsprincipen. Däremot kommer
vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
E-post och andra handlingar som lämnas in till Trosa kommun är enligt huvudregeln
allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av
innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och
sekretesslagen.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden, Trosa kommun, 619 80 Trosa. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på dpo@trosa.se eller telefon
0156- 52000. Du når även vårt dataskyddsombud på dpo@trosa.se. Om du har klagomål
på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
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