Granneyttrande
Anläggande av bergvärme

Information till
den som ska
yttra sig

Närboende grannar som kan beröras av värmepumps-anläggningen ska ges tillfälle att
yttra sig enligt miljöbalken. När du yttrar dig ska du första ha tagit del av din grannes
ansökningshandlingar (anmälningsformulär och tomtkarta). Du ges möjlighet att yttra
dig eftersom din granne har planerat att placera sitt borrhål mindre än 10 meter från
sin tomtgräns. Detta kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra på din tomt.
Även du som har en befintlig värmepumpsanläggning får tillfälle att yttra dig.
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer lämpligheten av borrplatsens lokalisering i varje
enskilt fall – observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över
värmepumps-installationen.
Bygg- och miljönämnden Gislaved – Tranemo beslutar i ärendet.
Skicka ditt yttrande till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Eller via e-post till
kommunen@gislaved.se

Information om
personuppgiftsbehandling

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1.

Fastighet som

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Namn

Namn

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning







ska installera
värmepump
Grannar

Jag har blivit informerad
Jag har följande synpunkter:

Jag har blivit informerad
Jag har följande synpunkter:
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Underskrift

Signatur

Signatur

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

grannar
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BILAGA 1
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt
yttrande på rätt ärende gällande anläggande av bergvärme.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till
oss i samband med ditt yttrande. Om du inte lämnar in de uppgifter som krävs för att Gislaveds kommun ska
kunna identifiera dig blir du inte sakägare i ärendet och riskerar därmed att dina åsikter inte tas med i
bedömningen av ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun
måste få in ditt yttrande för att kunna ta hänsyn till dina åsikter vid handläggning av ärendet. De inlämnade
personuppgifterna bevaras.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder
för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun kan även
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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