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Ifylld blankett skickas till
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tel: 0485 - 880 44
Telefon / Besökstid vardagar 9.30 – 11.30

Anmälan om installation av värmepump
För utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17 §
Fastighet
Fastighetsbeteckning som ansökan avser

Fastighetens adress

Postnummer / Postort

Sökande
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnummer / Postort

E-post

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer / Postort

Mobiltelefon

Entreprenör
Namn / Företag

Organisationsnummer

Ansvarig utförare

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnummer / Postort

E-post

Fastighetsbeskrivning
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde

Nej

Har fastigheten kommunalt vatten
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Nej

Om ja, ange vilket

Ja
Finns det vattentäkt för dricksvatten eller bevattnnig 50m från planerat borrhål

Ja

Nej

Ja, ange läge, djup samt typ av brunn på karta

Beskrivning av planerad anläggning
Ange typ av värmepumpsanläggning

Bergvärme, med kollektor

Antal borrhål

st

Djup

m

Kollektorns längd

m

Grundvattenvärme med förbrukningsbrunn

Antal borrhål

st

Djup

m

Kollektorns längd

m

Grundvattenvärme med cirkulationsbrunn

Antal borrhål

st

Djup

m

Kollektorns längd

m
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Beskrivning av planerad anläggning (fortsättning)
Ange typ av värmepumpsanläggning

Ytjordvärme med kollektor

Kollektorns längd

Ytvattenvärme i öppet system med vatten från

m

Jordartstyp

där returvattnet leds till

Ytvattenvärme med kollektor förlagd i

(ange vattenområde) Kollektorns längd

(ange vattenområden).
m

Tekniska uppgifter
Värmepumpens fabrikat		

Modell

Beräknad effekt

Värmepumpen beräknas ge effekten

kW. Varav den tillförda effekten är

Typ av köldmedium

Kollektor totallängd (m)

Mängd (kg)

Kollektorns volym (liter)

kW vid temperatur

°C

Övriga kemikalier i värmepumpen

Köldbärarvätska i kollektorn (ange produktnamn)

Procent blandning med vatten

Beräknat färdigställande (datum)

Övriga upplysningar
Fortsätt gärna på ett separat papper om du behöver mer utrymme

Bilagor
Obligatoriska bilagor

Kartbild med måttangivelser som visar
•
•
•
•

Kollektorns läge och djup
Andra borrhål inom 20 meter från tänkt borrplats
Vattentäkter inom 50 meter från tänkt borrplats
Egen eventuell avloppsanläggning

Överenskommelse med granne (endast om anläggningen läggs på annan mark eller närmare än 10 meter från tomtgräns)

Information
Anmälan skall lämnas in senast sex veckor innan beräknad arbetsstart

Avgift
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Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige i
Borgholms kommun.

Underskrifter och försäkran
Sökandes underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande
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