Anmälan om värmepump/kylanläggning
gäller anläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark,
ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, < 10 MW.

Värmepump och fastighet
Bergvärme

Jordvärme

Ytvattenvärme

Annan:

Fastighetsbeteckning

Sökande
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Post/fakturaadress
Telefon

Postnummer och ort

Epostadress som läses regelbundet

Ansvarig installatör och borr/gräventreprenör
Firmanamn, installatör

Kontaktperson, mobil:

Installatören är ansluten till branschorganisation
SVEP

VET

Nej

Annan:

Firmanamn, borrentreprenör/gräventreprenör

Kontaktperson, mobil:

Borrr/gräventreprenör är ansluten till

Geotec

Avanti

Ej ansluten

Annan

Certifierad brunnsborrare, enligt SITAC
Certifikatsnummer:

Beskrivning av värmepump
Värmepumpens fabrikat och modell

Effekt (tillförd och uttagen)

Köldmedium
Typ av köldmedium (ange R‐beteckning)

Mängd köldmedium

Är systemet för köldmediet hermetiskt tillslutet?
Ja
Nej

Köldbärarvätska
Handelsnamn

% inblandning i vatten

Frågor för jord‐ och sjövärme
Kollektorn typgodkänd
Ja
Nej

Kollektorns längd (i meter)

Mängd köldbärarvätska

Frågor för bergvärme
Antal borrhål

Borrhålsdjup (i meter)

Vinkel mot lodlinje

Kompassriktning

Jag har planerar att borra för bergvärme närmare än 10 m från fastighetsgräns (MoB skickar anmälan
på remiss till grannar)
Borrhålet utförs enligt Normbrunn ‐16
Ja
Nej Om nej, vad avviker:

För alla: skyddsavstånd till omgivande objekt* (rita även ut dem på situationsplanen!)




För bergvärme rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 30 m till borrad vattenbrunn, minst
20 m till grävd vattenbrunn och minst 30 m till utsläppspunkten för enskilt avlopp.
För ytjordvärme/ytvattenvärme rekommenderas minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkter.

Avstånd till närmaste vattentäkt (i meter)

Avstånd till närmaste avloppsanläggning (i meter)

När ska arbetet påbörjas och när beräknas anläggningen vara färdigställd?

Jag har tagit del av miljö‐ och byggförvaltningens Information och riktlinjer för värmepump 2017-04-25

Underskrift *
Ort

Sökandes underskrift

Datum

Namnförtydligande

Bilagor:
Situationsplan*(karta över fastigheten) i skala 1: 400‐1000, som visar byggnader, borrhål eller kollektor
tomtgränser, vägar, vattendrag, samt enskilda vattentäkter och avlopp inom 50 m.
Kopia på skriftlig överenskommelse om anläggning sker på annans mark
Handläggning av ärendet påbörjas när anmälan är komplett, det vill säga när alla handlingar är bifogade och alla uppgifter i
anmälan är ifyllda. För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Eventuell kartavgift tillkommer.
Upplysningar - dataskyddsförordningen

Blanketten sänds till:
Miljö‐ och byggförvaltningen 785 80 Gagnef eller via epost till miljo.byggnads@gagnef. se

