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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM
INSTALLATION AV
VÄRMEPUMPANLÄGGNING
Enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljö

Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs
0278-250 00 (växel)
miljo@bollnas.se
Sökande
Namn (bolag eller person):

Person-/organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Kontaktperson:

Postnummer och postort:

Telefon:

E-postadress:

Mobiltelefon:

Anmälan avser
Fastighetsägare:

Fastighetsbeteckning:

Besöksadress:

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?
Ja, ange vilket:______________

Nej

Fastigheten har:
Kommunalt vatten

Borrad brunn(ange läge på karta)

Grävd(ange läge på karta)

Annan ange vad:_________

Andra fastigheter inom 100 m från den planerade värmepumpsinstallationen har egna vattenbrunnar?
Borrad brunn(ange läge på karta)

Grävd brunn(ange läge på karta)

Annan ange vad:_________

Fastigheten har:
Kommunalt avlopp

Eget avlopp, ange läge på karta

Fastigheten har tidigare värmts upp genom:
Olja

Ved

El

Övrigt:______________

Fastighetstyp:
Enfamiljs-

Tvåfamiljs-

Flerfamiljsbostad

Annat:___________________________

Aktörer vid installation av värmepump
Installatör:

Organisationsnummer:

Telefon:

E-post:

Installatör ansluten till branschorganisation?
Ja, vilken________________

Nej

Installatör önskar kopia på beslut?
Ja, via e-post

Brunnsborrare/Grävare:

Organisationsnummer:

Telefon:

E-post:

Certifieringsnr:

Nej

Brunnsborare önskar kopia på beslut?
Ja, via e-post

Nej

Nej
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Värmepumpsanläggningen
Bergvärme

Ytjordvärme

Annat, ange vad:__________________

Fabrikat:

Modell:

Effektuttag:

Köldbärarvätska:

Mängd köldbärarvätska:

Procent etanolinblandning med vatten

Köldmedium

Mängd köldmedium i kg

Borrning/grävning beräknas att påbörjas:

Skyddsanordning vid eventuellt läckage?
Larm vid tryckfall
Tryckvakt
Nivåkontroll
Separat behållare för köldmedium vid reparation och service.
Annat, ange vad: ____________________________________

Fyll i om installation gäller bergvärme
Antal borrhål:

Borrhålsdjup:

Det planerade borrhålet ligger närmare tomtgräns än 10 meter:
Ja

Nej

Följs Normbrunn -16

Ja

Nej

Finns det borrhål för bergvärme närmare än 20 meter från det
planerade borrhålet?
Ja
Nej

Fyll i om installation gäller jordvärme
Jordartstyp:

Högsta grundvattennivå (m) från marknivå

Kollektordjup (m) från markyta

Längd kollektorslang:

Bilagor till anmälan
I tätort, primärkarta 1:500, planerat borrhål anges med kryss, markera även eventuell grannes befintliga borrhål.
Utanför tätort, markera borrhål, jordvärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter (egna och grannars) inom 100 meter från
den planerade anläggningen.
Om avstånd mellan två borrhål planeras till mindre än 20 meter skall utredning biläggas som visar hur den termiska påverkan
kompenseras via tekniska lösningar.
Grannes medgivande alternativt servitutsavtal om anläggningen berör dennes mark

Information
Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga begärda bilagor för att underlätta handläggningen av ärendet.
Start av verksamheten
Den som avser att installera en värmepumpsanläggning ska senast sex (6) veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till miljö- och
byggnämnden.
Avgift
En avgift enligt Kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut, 2076 kr. Räkning skickas separat från kommunens ekonomikontor. I Flästa
vattenskyddsområde tas en avgift på 4152 kr ut för prövning av ansökan. En Miljösanktionsavgift (böter) på 1000 kr eller 3000 kr tas ut
om man inrättar en värmepumpsanläggning utan att ha gjort en ansökan.

Underskrift
Datum

Ort

Namnteckning sökande

Namnförtydligande

Reviderad Mars 2020

Informationsblad om anmälan av värmepumpsanläggning
I samband med att anmälan om värmepumpsanläggning inlämnas till
samhällsbyggnadskontoret ska även en situationsplan (karta, skiss) bifogas.
Samhällsbyggnadskontoret kan komma att begära yttranden från grannar om avståndet från
planerat borrhål till fastighetsgräns är mindre än 20 m
I tätort gäller följande
Som underlag skall primärkarta i skala 1:500 från kommunens samhällsbyggnadskontor
användas. På kartan anges borrhål med ett kryss!
Utanför tätort gäller följande
Utanför tätort, markera på karta, borrhål, jordvärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter
(egna och grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen!

Viktiga skyddsavstånd/rekommendationer enligt SGU
1. Avståndet mellan borrhål/energibrunn och borrad dricksvattenbrunn bör vara minst
30 meter.
2. Avståndet mellan borrhål/energibrunn och grävd dricksvattenbrunn i jord bör vara
minst 20 meter.
3. Energibrunn bör ha ett skyddsavstånd på 30 meter till utsläppspunkt från
avloppsanläggning för att inte leda förorenat vatten vid anläggning ner i
berggrundvatten.
4. Rekommenderat minsta avstånd till närmaste energibrunn är 20 meter
Kontrollera i god tid var eventuella el-, tele-, vatten- och avloppsledningar etc. är förlagda och
gör klart med nämnda intressenter att plats för borrhål respektive kollektorslang är OK.
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INFORMATION
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Miljöavdelningen

OBS Spara detta hemma!

Information till den registrerade
Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte
att föra register på verksamheter och privatpersoner som myndigheten är lagstadgade att
utöva tillsyn över. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av laglig grund* och
Miljötillsynsförordningen 2011:13, kap 1 §7. De uppgifter om dig som vi behandlar är
namn, personnummer, adresser och telefonnummer och andra uppgifter som behövs i
ärendet. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras
för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig
eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
För information, kontakta Bollnäs kommun, e-post bollnas@bollnas.se eller kommunens
växel tel 0278-250 00. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt
sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kfsh.se.
För mer information se www.bollnas.se.
Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du
tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst
rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Kontakta i så fall den verksamhet som du
gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan
samtycket återkallades.
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Samhällsbyggnadskontoret
* Laglig grund kan vara:






Samtycke (artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen)
Avtal (artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen)
Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen)
Skydd för grundläggande intressen (artikel 6.1 d, dataskyddsförordningen)
Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning (artikel 6.1 e,
dataskyddsförordningen)

För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller
annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har
meddelats med stöd av lag.

Utdelningsadress

Besöksadress

Webb

Telefon

E-post

Bankgiro

821 80 Bollnäs

Stadshustorget 2

www.bollnas.se

0278-250 00

bollnas@bollnas.se

594-2636

