Anmälan/ansökan om
installation av
värmepumpsanläggning

~ Vetlanda

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Sökande
Äger sökande fastigheten?
Ja
Nej (fastighetsägarens medgivande krävs)

Fastighetsbeteckning

□

Fastighetens adress

□

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort
E-postadress

Telefon/mobil

Kommunicering via e-post?
Ja
Nej

□

□

Installatör
Firmanamn

Ansvarig utförare

Telefon/mobil

E-postadress

Borr-/grävföretag
Firmanamn

Ansvarig utförare

Telefon/mobil

Borrentreprenör är certifierad
Energibrunnen utförs enligt Normbrunn
□ Nej
□ -07
□ -16
□ Ja
□ Nej
Grävning kommer att ske i vatten/vattenbryn?
□ Nej
□ Ja, i vatten
□ Ja, i vattenbryn
Beskrivning av hur borrvatten och borrkax tas omhand vid borrning

Anläggningens användning
Datum då arbetet beräknas påbörjas

Datum då anläggningen beräknas vara färdig

Fastigheten nyttjas som
□ Permanentbostad
□ Fritidsbostad
□ Industri
□ Annat
Nuvarande uppvärmningssystem
Olja
El
Ved/pellets

□

□

□

I

□ Flerbostadshus
□ Annat

Tekniska uppgifter

□ Bergvärme
□ Grundvattenvärme

Värmepumpens fabrikat och modell
Köldmedium, R-nr

□ Ytjordvärme
□ Annat
Uteffekt, kW

Köldbärarvätska

I

Andel koncentrerad köldbärarvätska (%)

□ Ytvattenvärme
Antal värmepumpsaggregat

Mängd, kg

Borrdjup/slanglängd (m)

Total mängd, liter

Antal borrhål

Ev. borrvinkel grader och riktning

I
I
Anläggningen med alla sina dela placeras
□ Inom fastigheten
□ Delvis utanför fastigheten
Vid jordvärme
Avstånd mellan slingor
m
Kollektorslangens djup under mark
Vid grund-/ytvattenvärme (förbrukningsbrunn)
□ Slutet system
□ Kollektorn förankrad
□ Öppet system
Vatten från vattenområde
Vattnet leds till

m

□ Skyltning sker

Anläggningens placering och skyddsavstånd
Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 m från tomtgräns
□ Ja
□ Nej
Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 m från mitt planerade borrhål
Ja
Nej
□
□
Fastigheten har
Kommunalt vatten
Kommunalt avlopp
Enskilt vatten
Enskilt avlopp
□
□
□
□
Avstånd till enskilt avlopp
Avstånd till sjö/vattendrag/dike (m)
Egen
m
Annan
m
Inom vattenskyddsområde
Inom område med kultur-/fornminnen och fornåkrar
Ja
Nej
□
□
□ Ja
□ Nej
Närhet till Natura 2000, naturreservat, biotoppskydd
Nej
Ja, ange vad/vilket
Avstånd
m
□
□
Övriga upplysningar om anläggningen

Bilagor

□ Ritning

□ Intyg från grannar

□ Intyg från markägare (om annan än sökande)

Ritningen (helst skala 1:400) som ska bifogas till ansökan/anmälan ska innehålla:
• Tänkt placering av borrhål/kollektorslang
• Vattenbrunnar och enskilda avlopp inom 100 m från anläggningen (även grannarnas)
• Närliggande grannars energibrunnar
• Eventuella ledningar i närheten av planerad anläggning (i tätbebyggda områden)

För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation.
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se
Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett säkert
sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa
uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns
registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt. Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr

