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Spar blankett

Skriv ut blankett

Anmälan enligt 17 § förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd att installera värmepumpsanordning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
eller ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter
Ta gärna hjälp av din entreprenör att fylla i blanketten!
Det är obligatoriskt att fylla i uppgifterna på den här sidan

Sökande
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Postnummer

Adress

Telefon bostad

Ort

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post

Fastighetsuppgifter där installationen ska göras
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetsägarens adress (om annan än sökande)

Fastighetsägarens telefonnummer (om annan än sökande)

Vatten och avlopp
Dricksvatten:

Eget vatten

Gemensamt vatten

Kommunalt vatten

Avlopp:

Egen avloppsanläggning

Gemensamt avlopp

Kommunalt avlopp

Vattenskyddsområde

Nej

Ja, nämligen

Värmepump
Uteffekt (kW)

Fabrikat

Köldmedium (typ)

Köldmedium mängd (kg)

Värmepumpen försedd med tryckvakt på kollektorkretsen

Ja

Nej

Installatör (namn, adress, telenr)

Kollektor
Kollektorns materialklass (PE), SDR-tal och tryckklass (PN) enligt SS SE-EN 12201 (minst två av tre uppgifter ska lämnas)

Typ av köldbärarvätska

Mängd utspätt (liter)

Procentuell inblandning vatten

Slanglängd (meter)

Vänd!
Nästa
sida

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Uppgifter om den installation du ska göra
Jordvärme
Fyll i uppgifterna om du avser att inrätta en jordvärmeanläggning

Ska kollektorns läge markeras?

Ja

Nej

Om ja, hur?

Bergvärme
Fyll i uppgifterna om du avser att inrätta en bergvärmeanläggning
Borrentreprenör (namn, adress, telefonnr)

Är borrentreprenören ansluten till en branschorganisation?

Ja

Nej

Är borrföretaget certifierat?

Ja

Nej

Är brunnsborraren certifierad?

Ja

Nej

Kommer Borås Energi och Miljö AB, Distrubition VA att informeras innan
borrningen om den görs inom kommunalt VA-område?

Ja

Nej

Finns vattenbrunnar inom 30 meter från borrhålet/borrhålen?

Ja

Nej

Ja
Avslammas
borrvattnet?

Nej

Finns enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet/borrhålen?
Utförs borrhålet enligt Normbrunn -07?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om nej, ange detalj som undantas från Normbrunn -07

Ytvattenvärme
Fyll i uppgifterna om du avser att inrätta en ytvattenvärmeanläggning

Ska kollektorslangens läge markeras?

Nej

Ja, hur?

Ska kollektorslangen förankras?

Nej

Ja

Till anmälan ska bifogas:
Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan
Medgivande från markägare om värmepumpsanläggningen, helt eller delvis, inrättas på annans mark
Situationsplan där följande framgår:
•
•
•
•

Byggnader, vägar, sjöar och vattendrag.
Eventuella avloppsanläggningar inom 100 meter
Eventuella befintliga vattenbrunnar inkl egen vattentäkt inom 100 meter
Värmepumpsanläggningens placering (borrhål, och kollektorns placering vid jord- och ytvattenvärme).

Information
Handläggningstiden är ca 10 arbetsdagar från det att en komplett anmälan har lämnats till
Miljöförvaltningen. Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)
Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningsrutinerna av ärendet. Vid frågor eller om du
vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta Miljöförvaltningen på tel. 033-35 30 00.

