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GRANNYTTRANDE
vid anläggande av bergvärme,
jordvärme och sjövärme

För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Grannyttrande vid installation av jord-, berg- och sjövärme
Yttrandet gäller installation på fastigheten

Kommun

Nedanstående del fylls i av berörd granne eller annan intressent
Namn/förening

Namn/förening

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postadress

Postadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Jag har blivit informerad och har inga erinringar

Jag har blivit informerad och har inga erinringar

Jag har blivit informerad och har följande erinringar:

Jag har blivit informerad och har följande erinringar:

Erinringar kan även lämnas i bilaga

Erinringar kan även lämnas i bilaga

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Uppdaterad 2018-05-25

Information
Närboende grannar som kan beröras av värmepumpsanläggningen ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 4 § miljöbalken
(1998:808). När ni yttrar er ska ni först ha tagit del av den sökandes ansökningshandlingar (anmälan och tomtkarta).
Vid nedläggning av kollektorslangar i ytvatten (sjövärme) ska även andra intressen beaktas såsom fiske och övriga vattenaktiviteter.
Lokala fiskevårdsföreningar bör därav ges möjlighet att avge yttrande.
Miljökontoret bedömer lämpligheten av lokalisering i varje enskilt fall och miljönämnden fattar beslut i ärendet.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN –
MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter.
Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att
dina uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna
överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information
om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar
dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen

