Anmälan om installation av
värmepump
Anmälan enligt 17 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Bygg- och miljönämnden
Uppgifter om sökande
Namn:

Person-/Organisationsnummer:

Gatuadress:

Epostadress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

Postnr och Ort:
Fastighetsägarens namn och adress, om annan än sökande:

Uppgifter om värmepump, installatör och utformning
Fabrikat/modell:

Typbeteckning:

Antal aggregat:
Uteffekt, kW

Typ av köldmedia:

vid

°C

Direktförångning:

Mängd, kg:

Ja

Typ (t.ex R134a):

Entreprenör som utför installation av värmepumpen:

Nej

Telefonnummer:

Anläggningstyp
Entreprenör som utför borrning:

Telefonnummer:

Bergvärme
Antal borrhål:

Djup borrhål, m:

Borrhålsvinkel, grader:

Avstånd till fastighetsgräns, m:

Avstånd till fastighetsgräns, m:

Ytjordvärme med kollektor:

Ytvattenvärme med

på fastigheten

utanför fastigheten

Kollektorlängd, m:

Förlagd i vattenområdet (namn):

Kollektorlängd, m:

Med vatten från vattenområdet (namn):

Vattnet leds till:

kollektor
öppet system

Annat:
Kollektor och tillsatser till köldbärarvätska
Typ av kollektorslang/material:

Typ av eventuella skarvar:
Svetsade

Mekaniska

Annat:

Ev. tillsats till köldbärarvätska (namn, koncentration):

Frostskyddsmedel i kollekor, ange sort:

Mängd, liter:

Procentuell inblandning i vatten:
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Övriga upplysningar
Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Kommunalt avlopp

Enskilt avlopp

Avstånd till egen eller grannars vattentäkter (inom 100 meter
från energibrunnen), m:

Avstånd till egen eller grannars avloppsanläggningar (inom 100 meter
från energibrunnen), m:

Ligger hela anläggningen på egen mark?

Finns VA-ledningar inom 5 meter från anläggningen?

Ja

Nej

Ja

Nej

Placeras anläggningen närmare än 10 meter från egen tomtgräns, eller närmare än 20 meter från befintlig anläggning?
(Vid ytjordvärme gäller närmare än 5 meter från tomtgräns respektive 10 meter från befintlig anläggning).

Nej

Ja

Om Ja ska ett grannyttrande bifogas, blankett finns på hemsidan eller kontakta Bygg- och miljökontoret.

Anläggningen beräknas vara färdigställd, datum:

Information
Karta/situationsplan kan fås genom att kontakta Bygg- och miljökontoret. Bifoga följande till anmälan:

1. Ritning/karta och situationsplan som visar:

• Fastighetens läge samt fastighetsgränser.
• Anläggningens planerade placering med angivet mått till tomtgräns. Kollektorslangens
sträckning i mark ska anges.
• Placering av vattentäkter (egna och grannars), ange om de är grävda eller borrade.
• Placering av avloppsanläggning (egna och grannars).
• Befintliga energibrunnar/anläggningar hos grannar.
• Lutningsförhållanden (nivåkurvor och/eller pilar).

2. Grannyttrande ska bifogas om energibrunnen placeras närmare än 10 m från
fastighetsgränsen, eller kollektorslang för ytjordvärme förläggs närmare än 5 m från
fastighetsgränsen. OBS! Vid borrning inom 10 m mot gata eller dylikt är de grannar berörda
vars tomter till någon del ligger inom 20 m från planerat borrhål.
3. Överenskommelse om anläggning på annans mark. Om anläggningen placeras helt eller
delvis på annans mark ska en kopia på överenskommelse/servitut med markägaren bifogas.
Miljösanktionsavgift: Anläggs en värmepumpsanläggning utan föregående anmälan påförs
personen 1 000 kr i miljösanktionsavgift som tillfaller staten. Utöver miljösanktionsavgiften tas en
avgift ut för handläggning av ärendet.
Anmälningsavgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften är 1 521 kr för bergvärme- och
ytjordvärmeanläggningar och 3 042 kr för andra typer av anläggningar (2021 års taxa). Taxan är
beslutad av Kommunfullmäktige.
Anmälarens underskrift (bör vara fastighetsägaren)
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnförtydligande:

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna ta emot anmälan om installation av värmepump.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret). Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är SFS 1998:899. Årjängs kommun sparar

dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt
enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via
e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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