Ansökan skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Anmälan om installation av värmepump

enligt 17§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Fastighetsägare/sökande
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer och ort

E-post

Telefon dagtid

Fastighetsuppgifter
Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Vatten och avlopp
Dricksvatten
Kommunalt vatten
Egen brunn
Avlopp
Kommunalt avlopp
Enskilt avlopp
Avstånd mellan borrhål och vattentäkt/avlopp
Egen vattentäkt ____meter

borrad
grävd

Egen enskild avloppsanläggning _____ meter

Gemensam brunn
Gemensamt avlopp

Grannens vattentäkt ___ meter

borrad
grävd

Närmaste grannens enskilda avlopp____ meter

Anläggning
Bergvärme
Antal borrhål:

Ytjordvärme
Borrdjup:

Grundvattenvärme

Ytvattenvärme

Gradning/vinkel:

Värmepumpsfabrikat

Typ

Effekt

Material i kollektor

Typ av köldbärarvätska

R-beteckning på köldmedium

Mängd köldbärarvätska

Mängd köldmedium

Tillsatser i köldbärarvätska

Beskrivning av nivåkontroll och larmanordningar:

Befintlig oljecistern tas ur bruk
Hur omhändertas borrkaxet?

Anläggningen följer Normbrunn -16.

Borrare
Namn/firma

Sitacs certifieringsnummer

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Installatör
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Namn

Adress

Telefonnummer

Postadress

Till ansökan/anmälan ska följande bifogas:


Situationsplan/tomtkarta i lämplig skala med avstånd utmärkta.
Situationsplanen ska visa byggnader, vatten-, avlopps-, el-, tele- och övriga
ledningar samt borrhålets, alternativt kollektorslingans läge. Om borrhålet
lutas ska det framgå av situationsplanen.
Även grannars värmepumpar bör markeras på situationsplanen.
Avståndet mellan flera bergvärmeanläggningar bör överstiga 20 meter.
Avståndet mellan borrhål och hus eller väg bör överstiga 4 meter.
Vid anläggande av värmepumpsanläggning utanför kommunalt VA-område
ska även den egna och grannarnas vattentäkter och avloppsanläggningar
markeras på situationsplanen. Avståndet mellan borrhål och enskild
vattentäkt/avlopp bör vara minst 30 meter.



Grannyttrande (se separat blankett för grannyttrande)
Om borrhål/kollektorslang ska upprättas närmare tomtgräns än 10 meter,
krävs ett grannyttrande, grannen ska även skriva på situationsplanen.

Observera att handläggning inte påbörjas förrän anmälan är komplett!
För handläggning av anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en
avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Debitering sker enligt separat
faktura.

Namnteckning

Datum

_______________________________________________________________
Namnförtydligande
Information
De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens
register och behandlas enligt personuppgiftslagen. Registret är tillgängligt för
allmänheten.
Senast uppdaterad 2018-01-09

