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Vadstena Kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
592 80 Vadstena

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP
Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Värmepumpens placering
Fastighetsbeteckning
Anmälan avser:
Ett hushåll

Postadress, postnummer och ort
Flera hushåll

Annat, ange vad: _____________________________

Värmepumpens placering
På den egna fastigheten
Annan fastighet, ange fastighetsbeteckning: _________________________________________________
Servitutavtal finns

Sökande

Fastighetsägare (om ej sökande)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Organisations- eller personnummer

Organisations- eller personnummer

Installatör
Installatör

Telefon

Utdelningsadress
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Typ och utformning
Fabrikat

Typbeteckning

Bergvärme
Direktförångning
Ja
Nej
Borrhålsdjup per borrhål (m)

Antal borrhål
Antal aggregat

Grundvattenvärme
Cirkulationsbrunn
Förbrukningsbrunn
Vattnet leds till

Borrhålsdjup (m)
Kollektorlängd (m)

Ytjordvärme
Direktförångning
Ja
Nej

Kollektorlängd (m)

Ytvattenvärme
Öppet system
Slutet system
Vattnet leds till

Vattenområdets namn
Kollektorlängd (m)

Beskriv förankring och ytmarkering (använd separat papper om det behövs)

Annan typ av värmepumpsanläggning
Beskriv anläggningen

Effekt
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Dimensionerat effektuttag (kW)

Tillförd effekt (kW)

Vid antal °C

Köldmediekrets
Köldmediemängd (kg per aggregat)

Köldmedietyp

Köldbärarkrets
Frostskyddsvätskan består av (om glykol, ange typ)
Mängd koncentrerad frostskyddsvätska (liter)

Mängd vatten (liter)

Övriga ämnen och material
Övrig mängd tillsatsämnen, t.ex. inhibitorer

Material i kollektorns slangar/rör

Typ av eventuella skarvar
Svetsade
Mekaniska

Anläggningens påbörjande
(anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan planerat arbete påbörjas)
Arbetet beräknas påbörja, datum

Nuvarande uppvärmning
Olja
El
Annat, ange vad:
Ska cisternen avvecklas?
Ja
Nej

Ange cisternens placering
Inomhus
Utomhus
I mark

Vid avveckling, ange sätt
Skrotas
Säljas
Annat, ange vad:
Obs vid avveckling av cistern ska blanketten ”anmälan om cistern som tagits ur bruk” fyllas i
och skickas till samhällsbyggnadsnämnden
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Bilagor som ska bifogas
Situationsplan med följande uppgifter:


Boningshus och övriga byggnader



Borrhålets/kollektorns placering



Vattentäkter och avloppsanordningar inom 100 meter från värmepumpsanläggningen



Avstånd till angränsande fastigheter

Observera att om borrhålet ska placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns ska skriftligt yttrande av
berörd fastighetsägare bifogas i anmälan (se bilaga).

Underskrift
Ort och datum:______________________________________________________
Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

_________________________________

___________________________________

För handläggning av detta ärende tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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YTTRANDE FRÅN GRANNE ANGÅENDE BORRNING FÖR
BERGVÄRME
På fastigheten______________________________________________________
planeras anläggande av bergvärme med en placering av borrhål närmare än 10 meter till din
fastighetsgräns.

Information från miljöavdelningen
Du/ni har fått detta eftersom anläggande av bergvärme med en placering av borrhåll närmare än 10 meter
till din fastighetsgräns planeras. Då borrhål planeras att placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns
ska ett skriftligt yttrande av berörd fastighetsägare bifogas anmälan.
Vid installation av en bergvärmepumpsanläggning kommer marken gradvis att kylas runt borrhålet och det
är därför viktigt att borrhålen inte placeras för nära varandra. Borrhål som är för tätt placerade ”stjäl”
energi ifrån varandra vilket kan leda till att den energimängd som man får ut blir mindre än beräknat. Det
bör därför vara minst 20 meter mellan borrhålen. Borrning på grannfastigheten kan påverka placering av
framtida borrhål på den egen fastighet och därför har du fått denna information.
Genom att skriva på denna blankett visar din granne att du fått informationen. Har du ytterligare frågor,
kontakta gärna miljöavdelningen som du når via kommunens växel, tel 0143 – 150 00

Yttrande från berörd granne
Undertecknad ägare av fastigehten______________________________________________________
är informerad om det planerade borrhålets läge på den fastighet som nämns ovan.
Kryssa i alternativet som gäller:
Jag/Vi har tagit del av informationen och det planerade hålets läge och vill inte lämna några
synpunkter
Jag/Vi har tagit del av informationen och det planerade borrhålets läge och lämnar följande
synpunkter:
Synpunkter (använd baksidan som du behöver mer plats):

____________________________
Ort och datum

__________________________________
Underskrift

___________________________

________________________________

Telefonnummer

Namnförtydligande
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Personuppgifter som behandlas







Namn
Adress
Fastighetsbeteckning
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i
kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att
kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker
service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende.
Vid behandlingen av personuppgifterna tillämpas gällande integritetslagstiftning.

Laglig grund för behandlingen


En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid


För evigt

Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:







Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Vadstena kommuns
Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via dataskydd@sydarkivera.se. Besök Datainspektionens
hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål.
Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se
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