ANMÄLAN/ANSÖKAN OM
INSTALLATION AV VÄRMEPUMP
Enligt 17 § förordning om miljöfarlig
Sida
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 1(2)

Vid frågor kontakta:

Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Sökande
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Uppgifter om fastigheten där värmepumpen ska installeras
Besöksadress (om annan än sökandes postadress)

Fastighetsbeteckning *

Ort (om annan än sökandes postort)

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? *

Ja, ange område:
Fastigheten har *

Kommunalt vatten

Nej

Vet ej

Fastigheten har *

Egen vattenbrunn,ange läge på karta

Kommunalt avlopp

Eget avlopp, ange läge på kartan

Andra fastigheter inom 50 m från den planerade värmepumpsanläggningen har egna vattenbrunnar *

Ja (ange läge på kartan)

Nej

Andra fastigheter inom 50 m från den planerade värmepumpsanläggningen har egna avloppsanläggningar *

Ja (ange läge på kartan)

Nej

Innebär installationen av värmepump att oljecistern tas ur bruk? *

Ja (avanmälningsblankett bifogas beslut om värmepump)

Nej

Aktörer vid installation av värmepump
Installatör *

Telefon/mobil *

E-post *

Installatör ansluten till branschorganisation *
Ja
Utförs ingrepp i köldmediasystemet vid installationen? *

Nej
Ja

Om Ja, vilken:
Nej

Blanketten fortsätter på nästa sida.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
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Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Fax
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Brunnsborrare

Telefon/mobil

E-post

Brunnsborrare ansluten till branschorganisation
Ja
Nej
Om Ja, vilken:
Brunnsborrare certifierad enligt SGU:s kravspecifikation eller har intyg på motsvarande kunskaper

Ja

Nej

Värmepumpsanläggningen *
Bergvärme

Annat, ange vad:

Ytjordvärme

Fabrikat

Modell

Effektuttag (kW)

Köldbärarvätska (typ och fabrikat)

Mängd köldbärarvätska, liter (färdigblandad)

Procent etanolinblandning med vatten

Köldmedium (t ex R407C)

Mängd köldmedium, kg

Installationen beräknas börja, datum

Skyddsanordning vid eventuellt läckage:

Larm vid tryckfall
Annat, ange vad:

Tryckvakt

Nivåkontroll

Separat behållare för köldmedium vid reparation och service

Fyll i om installationen gäller bergvärme
Borrdjup, meter (per borrhål)

Antal borrhål

Det planerade borrhålet ligger närmare tomtgräns än 10 meter

Ja (grannyttrande krävs)

Nej

Det finns borrhål för bergvärme närmare än 20 m från det planerade borrhålet

Ja (ange läge och avstånd på kartan)

Nej

Behandling av borrvattnet innan utsläpp (inte tillåtet att släppa till dag- eller spillvattennätet)

Container Ange antal och volym (m3) per container:
Efterföljande infiltration över gräs- eller grusyta

Annan behandling, ange vad:

Fyll i om installationen gäller ytjordvärme
Jordartstyp

Högsta grundvattenyta (m) från marknivå

Kollektordjup (m) från marknivå Längd på kollektorslang (m)

Bilagor som ska bifogas
Tomtkarta*
Kartan ska ha skalangivelse och ska visa byggnader, tomtgräns, vägar och vattendrag. På kartan ska placeringen av den
planerade värmepumpsanläggningen anges.Dessutom ska läget för eventuella vattenbrunnar, avloppsanläggningar, övriga
värmepumpsanläggningar och andra kända föroreningskällor (t ex gödsellagring) inom 50 meter från värmepumpsanläggningen
anges på kartan. Karta kan beställas från värmepumpshandläggarna på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Grannyttrande
(om planerat borrhål ligger närmare tomtgräns än 10 meter)

Information om avgift
För handläggning av anmälan/ansökan debiteras en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Jag som fastighetsägare har tagit del av samhällsbyggnadsförvaltningens ”Information om installation av värmepumpsanläggning”.*

Ja

Nej

Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

Personuppgifter i anmälan/ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att
information du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer
information www.sandviken.se/pul.

