ANMÄLAN/ANSÖKAN
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Anmälan/Ansökan om installation av värmepump som utnyttjar mark, berg, grund- eller
ytvatten som värmekälla.
Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Effektuttag högst 100 kW

Fastighet där anläggningen kommer att finnas
Adress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare
Ägarens namn

Person-/Org. Nummer

Telefon

Utdelningsadress

Postnr. och ort

E-post

Sökanden (om annan än ägare)

Person-/Org. Nummer

Telefon

Utdelningsadress

Postnr. och ort

E-post

Fastigheten
Är belägen inom vattenskyddsområde
Ja

VA (vid eget vatten ritas detta in i situationsplanen)
Eget VA
Kommunalt VA

Nej

Typ och utformning
Borrhålsdjup, meter

Antal borrhål

Gradning
Ja

Bergvärme

Nej

Borrhålsdjup, meter
Grundvattenvärme cirkulationsbrunn
Borrhålsdjup, meter

Vattnet leds till

Kollektorlängd, meter

Grundvattenvärme förbrukningsbrunn
Kollektorlängd, meter
Ytjordvärme med kollektor förlagd

På fastigheten

Utanför fastigheten

Vattenområdet, namn

Kollektorlängd, meter

Ytvattenvärme med kollektor förlagd i
Vattenområdet, namn

Vattnet leds till

Ytvattenvärme öppet system, vatten från
Annan typ, ange vad

Värmepump
Fabrikat

Typbeteckning

Dimensionerat effektuttag, kW

Tillförd effekt, kW

Vid antal °C

Köldmediekrets
Beteckning HFC

Mängd i kg

Övriga upplysningar

Kommer köldmedia att finnas i minst två delar som sätts samman
Ja
Nej

Om ja, uppge installatörens certifikatnummer

Köldbärarkrets
Kemiskt namn och mängd i liter (total mängd)

Procentuell blandning med vatten
Alkohol

Saltlösning
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Automatisk avstämning vid läckage från kollektorkrets
Ja
Längd på kollektor

Nej

Material i kollektor, slangar och rör

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Box 19
732 21 Arboga

Gunnarsrovägen 2

0227-67 02 00
67 02 00

0589-

Internet

Bankgiro

Org.nr

www.vmmf.se
miljo.bygg@vmmf.se

703-3707

222000-2881
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Utförande
Hur omhändertas borrkaxet?

Installatör
Namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och Ort

Telefon

Borrare
Namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och Ort

Certifieringsnummer

Certifieringsnummer saknas

Telefon

Följande bilagor ska bifogas:
• Varuinformationsblad / säkerhetsdatablad för köldbärarvätska.
•

Situationsplan (helst i skala 1:400), ska redovisa byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens
placering, tomtgränser, vägar, vattendrag samt vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande inom
50 m från värmepumpens placering. Avstånd skall anges.

Övrig information
• Borrning ska ske i enlighet med rekommendationerna i normbrunn -16.
•
•

Är borrhålet placerat närmare än 10 m från tomtgräns ska intyg om godkännande från granne bifogas
(granneintyg).
Är borrhålet placerat närmare än 5 m från väg/gata ska kommunen kontaktas för yttrande gällande
ledningsdragningar.

Anläggningens färdigställande
Anläggningen beräknas vara färdigställd, datum

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Anmälan skall inlämnas senast 6 veckor innan arbetet påbörjas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga.
Inga arbeten får påbörjas innan VMMF skickat ett svar.
Avgift tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Arboga och Kungsörs kommuner.

