BLANKETT

Uppdaterad 2022-01-04

Anmälan/ansökan om inrättande av värmepump
Anmälan enligt 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) att
installera värmepumpsanordning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten eller
ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter.
Sökande
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon (dagtid)

E-post

Har du skyddad identitet?
Ja

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Fastighetsuppgifter där installationen ska göras
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägarens namn (om annan än sökande)

Fastighetsägarens telefonnummer (om annan än sökande)

Fastighetsägarens adress (om annan än sökande)

Anmälan/ansökan avser
Bergvärme

Ytjordvärme

Ytvattenvärme

Grundvatten

Värmepump
Fabrikat och typbeteckning

Uteffekt (kW)

Köldmedium (typ)

Köldmedium, mängd (kg)

Typ av köldbärarvätska

Total mängd, köldbärarväska + vatten (liter)

Slanglängd/ borrhålsdjup (meter)

Köldmedium, mängd (ton CO2e)

Procentuell inblandning vatten

Antal borrhål

Bergvärme (fyll i uppgifterna om du avser att inrätta en bergvärmeanläggning)
Är borrentreprenören ansluten till en branschorganisation?

Ja

Nej

Är borrföretaget certifierat?

Ja

Nej

Är brunnsborraren certifierad?

Ja

Nej

Kommer Herrljunga Elektriska att informeras innan borrningen, om den görs inom
kommunalt VA-område?

Ja

Nej

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Finns befintliga borrhål för bergvärme inom 50 meter från borrhålet/borrhålen?

Ja

Nej

Finns vattenbrunnar inom 50 meter från borrhålet/borrhålen?

Ja

Nej

Finns enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet/borrhålen?

Ja

Nej

Inrättas borrhålet enligt Normbrunn -16?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Avslammas borrvattnet?

Om nej, ange detalj som undantas från Normbrunn -16?

Kommer borrhålet ligga inom ett vattenskyddsområde?

Ytvattenvärme (fyll i uppgifterna om du avser att inrätta en ytvattenvärmeanläggning)
Ska kollektorslangens läge markeras?

Ja

Nej

Ska kollektorslangen förankras?

Ja

Nej

Jordvärme (fyll i uppgifterna om du avser att inrätta en jordvärmeanläggning)
Ska kollektorns läge markeras?

Ja

Nej

Om ja, hur?

Oljecistern
Finns en befintlig oljecistern som ska tas ur bruk på din fastighet?

Ja

Nej

Vatten och avlopp
Dricksvatten:

Eget vatten

Avlopp:

Egen avloppsanläggning

Vattenskyddsområde:

Nej

Gemensamt vatten

Kommunalt vatten

Gemensamt avlopp

Kommunalt avlopp

Ja, nämligen…………………………

Installatör
Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postadress

Kontaktperson

E-post

Borrare/Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postadress

Ansvarig brunnsborrare/entreprenör

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Till anmälan ska bifogas:
• Medgivande från angränsande fastighetsägare om värmepumpsanläggningen placeras inom 10 m från
tomtgränsen
• Situationsplan där följande finns med:
□
Det energihål som ansökan/anmälan avser.
□
Fastighetsgränser -avstånd ska anges.
□
Samtliga dricksvattenbrunnar inom 50 m avstånd -avstånd och typ ska anges.
□
Samtliga enskilda avlopp inom 50 m avstånd om sådant finns - avstånd ska anges.
□
Byggnader, vägar, sjöar och vattendrag -avstånd ska anges.
□
Eventuella befintliga borrhål för bergvärme, samt jordvärmekollektorer inom 50 m -avstånd ska anges.

Information
Tillstånd krävs för lagring och utvinning av värmeenergi från berg och mark i sekundära zoner inom
vattenskyddsområden. Inom primär zon är lagring och utvinning av värmeenergi från berg och mark förbjuden.
Ny placering av befintligt borrhål kräver en ny prövning. Det är inte tillåtet att borra på annan plats än där beslutet
gäller.
Den som sänder in en komplett anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning bör få beslut inom 30 arbetsdagar.
Avgift
För att minimera bygg- och miljönämndens åtgång av skattemedel så är handläggningen belagd med en avgift enligt en
taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för 2022 är 1 050 kr per timma.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i postfacket vid
kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter kan
du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter. Du kan även kontakta Bygg- och miljönämnden som
är personuppgiftsansvarig, och nås via e-post miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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