Anmälan om installation av
värmepump enligt miljöbalken
SAMHÄLLSENHETEN

Anmälan om installation av värmepump
enligt 17§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899)

Insändes till:
Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 Älvdalen
Tel: 0251-313 00
e-post: kommun@avdalen.se

Uppgifter om fastighet och fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare

Utdelningsadress

Postadress

Personnummer/organisationsnummer

E-post

Telefon dagtid

Anmälare/Fakturamottagare (om annan än fastighetsägare)
Namn

Utdelningsadress

Postadress

Personnummer/organisationsnummer

E-post

Telefon dagtid

Utformning av anläggning
Ligger hela anläggningen på egen mark?

Ja

Nej

Kommer anläggningen eller del av anläggningen att placeras närmare än 10 meter från närmaste tomtgräns?

Jordvärme med kollektor

Ja

Nej

Kollektorns längd i m

Köldbärarvätska, typ

Köldbärarvätska, total mängd (liter)

Köldbärarvätska, koncentration (%)

Värmepumpens effekt (kW)

Köldmedium, typ

Köldmedium, mängd (kg)

Bergvärme med kollektor

Antal borrhål

Lutning (°)

Borrhålsdjup (m)

Köldbärarvätska, typ

Köldbärarvätska, total mängd (liter)

Köldbärarvätska, koncentration (%)

Värmepumpens effekt (kW)

Köldmedium, typ

Köldmedium, mängd (kg)

Ytvattenvärme med kollektor (slutet system)

Kollektorns längd i m

Köldbärarvätska, typ

Köldbärarvätska, total mängd (liter)

Köldbärarvätska, koncentration (%)

Värmepumpens effekt (kW)

Köldmedium, typ

Köldmedium, mängd (kg)

Grundvattenvärme

Antal borrhål

Borrhålsdjup (m)

Returflöde till grundvatten

Köldmedium, typ

Köldmedium, mängd (kg)

Returflöde till ytvatten

Värmepumpens effekt (kW)

Vattenflöde (m3/dygn)

Övrig information

Annat

Installatör
Installatör

Stationeringsort

Installatör ackrediterad

Ja

Telefon

E-post

Nej

Adress

Postnummer

Ort

Ange om ni önskar att kopia på beslut om värmepump ska skickas till ovan angivna installatör (skickas då via e-post)

Ja

Nej

Entreprenör (borrare/grävare)
Entreprenör

Stationeringsort

Borrentreprenör certifierad

Ja

Telefon

E-post

Nej

Adress

Postnummer

Ort

Ange om ni önskar att kopia på beslut om värmepump ska skickas till ovan angivna entreprenör (skickas då via e-post)

Ja

Nej

Förväntat anläggningsdatum
Datum för igångsättande:

Vet ej

Dricksvattenförsörjning
Fastigheten har

Kommunalt vatten

Vattenförening

Enskilt vatten på aktuell fastighet

Enskilt vatten på annan

fastighet
Om enskilt vatten, ange typ av brunn. Markera på karta
Bergborrad (B)

Grävd (G)

Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?

Källa (K)

Ja

Nej

Avlopp
Fastigheten har

Kommunalt avlopp

Gemensamt avlopp

Enskilt avlopp

Om enskilt avlopp, markera ut ledningarna på situationsplanen samt ange typ av avlopp;

WC avlopp

BDT avlopp

Tidigare uppvärmningssystem
Olja

Ved

El

Övrigt;

Fastighetstyp
Enfamiljsbostad

Tvåfamiljsbostad

Flerfamiljsbostad

Jordbruksfastighet

Övrigt

Bilagor som ska ingå i anmälan
Situationsplan (skalenlig karta över din tomt) som visar placering av planerat och eventuellt befintligt borrhål eller jordvärmeslinga,
byggnader, tomtgränser, avloppsanläggningar samt ledningar i mark för vatten, avlopp etc. Informera även om närliggande vattentäkter, minst
inom 30 m, samt information om dessa är borrade eller grävda.
Grannes medgivande om anläggningen berör dennes mark eller kommer närmare än 10 m från fastighetsgräns (separat blankett)

Avgift
Avgift för handläggning (timavgift) tas ut enligt gällande taxa antagen av Kommunfullmäktige.

Sökandes underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i
register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

