ANSÖKAN/ANMÄLAN
om installation av
värmepumpsanläggning
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Den som ska installera en värmepumpsanläggning
(oftast fastighetsägaren) måste göra en anmälan/
ansökan till miljönämnden innan anläggningen
installeras, enligt förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

 Närliggande grannars borrhål.
 Riktning på borrhålet om borrhålet vinklas.
 Eventuella ledningar i närheten av planerad
anläggning (i tätbebyggda områden).

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid före
beräknad arbetsstart (6 veckor).

Obs! Miljöförvaltningen kan inte påbörja handläggningen förrän en fullständig anmälan/
ansökan inkommit. Var därför noga med att
fylla i blanketten och bifoga ritningen.

Den som inte anmäler installationen kan, enligt
30 kap 1 § Miljöbalken och dess förordning, få
betala miljösanktionsavgift.
Till anmälan ska en ritning med följande markerat
bifogas:
 Tänkt placering av borrhål/kollektorslang.
 Vattendrag, sjöar, diken inom 50 meter från
anläggningen (även grannars).
 Vattenbrunnar och enskilda avlopp inom
100 meter från anläggningen (även
grannars).

Ansökan/anmälan avser
Bergvärme
Ytjordvärme
Annat, …………………………………

Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av anmälan
enligt den av kommunfullmäktige fastställda
taxan.
Mer information finns under
habokommun.se eller mullsjo.se.
Kontakta gärna miljöförvaltningen om du
har frågor!

Ytvattenvärme
Grundvattenvärme

Anmälare/Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Fastighetsbeteckning där installation ska ske

Postnummer

Ort

Telefon/Mobil (dagtid)
E-postadress

Fastighetens adress
Äger sökande fastigheten
Ja

Nej (bifoga ägarens medgivande)

Fortsättning på nästa sida!
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Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, Habo

Sida
1 (4)

2(4)

Installatör
Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Postadress

Telefon/Mobil (dagtid)

Borr-/Grävföretag
Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Postadress

Telefon/Mobil

Är borrentreprenören certifierad? Utförs energibrunnen enligt Kommer grävning ske i vatten/vattenbryn?
Normbrunn -07?
Ja
Nej
Ja, i vatten
Ja, i vattenbryn
Ja
Nej
Kort beskrivning av hur borrvatten och borrkax tas om hand vid borrning

Nej

Nuvarande anläggning
Fastigheten nyttjas som
Permanentbostad

Fritidsbostad

Flerbostadshus

Industri

…..…….................

Tekniska uppgifter
Datum då arbetet beräknas påbörjas

Datum då anläggningen beräknas vara färdig

Värmepumpens fabrikat och modell

Uteffekt (kW)

Köldmedium (R-nr)

Anläggningen med alla sina delar placeras

Mängd (kg)

Inom fastigheten

Antal värmepumpsaggregat

Delvis utanför fastigheten

Köldbärarvätska (produktnamn)

Total mängd (liter)

Andel koncentrerad
köldbärarvätska (procent)

Material i kollektorslang

Typ av eventuella skarvar i kollektorslangen

Antal borrhål

Svetsade
Ev. borrvinkel (grader)

Mekaniska
Borrdjup/slanglängd (meter)

Skyddsanordningar under anläggande och drift (ex. larm vid tryckfall/läckage, tryckvakt, nivåkontroll)

Fortsättning på nästa sida!
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Vid ytjordvärme
Kollektorslangens djup under mark (m)

Avstånd mellan slingor (m)

Vid grund-/ytvattenvärme (förbrukningsbrunn)
Öppet system, med vatten från (vattenområde):
Vattnet återleds till:
Slutet system
Kollektorn förankras
Ja

Skyltning sker

Nej

Ja

Nej

Anläggningens placering och skyddsavstånd
Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 meter från
fastighetsgräns
Ja (bifoga grannintyg)

Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål
närmare än 20 m från mitt planerade borrhål

Nej

Ja

Nej

Kommunalt avlopp

Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Egen ……………….……

Vattentäkten är:

Grävd

Borrad

Annan…………..……….

Vattentäkten är:

Grävd

Borrad

Fastigheten har
Kommunalt vatten
Avstånd till vattentäkt (m)

Avstånd till enskilt avlopp (m)
Egen ……………….…
Annans…………..……….
Närhet till område med kulturminne,
fornminne eller fornåker
Ja
Nej

Avstånd till vattendrag/dike
Inom vattenskyddsområde
Ja, ange vilket ………………………………………

Nej

Närhet till Natura 2000 område, naturreservat eller biotopskydd
Ja, ange vilket ………………………………………

Nej

Övriga kommentarer om placering/skyddsavstånd

Fortsättning på nästa sida!
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Bilagor (förkryssad bilaga är obligatorisk!)
Ritningen som ska bifogas till ansökan/anmälan ska innehålla:







Tänkt placering av borrhål/kollektorslang.
Vattendrag, sjöar, diken inom 50 meter från anläggningen (även grannars).
Vattenbrunnar och enskilda avlopp inom 100 meter från anläggningen (även grannars).
Närliggande grannars borrhål.
Om borrhålet vinklas, ange riktning vid borrhålet.
Eventuella ledningar i närheten av planerad anläggning (i tätbebyggda områden).

Intyg från markägare
Intyg från grannar (finns särskild blankett)
Jag har tagit del av kommunens eller Miljösamverkan F:s information på
webbplatsen och kommer att vidta de försiktighetsåtgärder som anges i
informationen.
Ja

Nej

Underskrift anmälare/sökande

Datum

Namn

Obs! Påbörja inte arbetet inklusive grävning/borrning förrän
du har fått skriftligt svar på din ansökan/anmälan.

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan
komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras
utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då
nämndsekreterare på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/
personuppgifter
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