Anmälan/ansökan om värmepump
Allmänna uppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Ägare, Namn

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon hem/arb/mobil

Postnummer och ort

E-postadress

Fastighetstyp

 Enfamiljs-  Tvåfamiljs-  Flerfamiljsbostad

 Annat:

Ska oljepannan och/eller cistern skrotas i samband med installation av värmepump?  Ja

 Nej

Värmepump
Installatör

Telefon

Utdelningsadress

Värmepumpens fabrikat

Köldmedium, mängd

Typ

Köldmedium, typ

 Bergvärme

Antal borrhål

Borrhålsdjup, m

Uteffekt kW

Avstånd till tomtgräns, m

Borrentreprenör

Telefon/mobil

Utdelningsadress
Hur kommer avslamning av borrvattnet att ske? Vilken utrustning finns tillgänglig?

Vart leds det avslammade vattnet? Ange plats samt markera på situationsplanen.

 Jordvärme

Kollektorns längd, m

Markbeskaffenhet

 Annan värmekälla, nämligen:

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Version 2020-04-24

Köldbärarvätska
Tillsatsämne i köldbärarvätskan, handelsnamn

Mängd tillsatsämne, l eller kg

Procentuell inblandning i vatten

Tillsatsämnets sammansättning

 Säkerhetsdatablad

 Analysprotokoll

 Köldbärarvätskan består av följande ämnen och tillsatser:

Förteckning över närliggande vattentäkter. Ägarna ska informeras om den planerade
värmepumpsanläggningen (inom 50 m från den planerade värmepumpanläggningen.
Fastighetsbeteckning

Fastighetens ägare

Grävd eller borrad brunn

Avstånd till vattentäkt

 Vattenbrunn finns inte inom 50 m.

Förteckning över närliggande avloppsanläggningar t.ex. infiltration, markbädd, stenkista etc (inom 50 m från
den planerade värmepumpanläggningen).
Fastighetsbeteckning

Fastighetens ägare

Typ av anläggning

Avstånd till anläggningen

 Enskild avloppsanläggning finns inte inom 50 m från värmepumpanläggningen

Bilagor
Med anmälan/ansökan bifogas följande bilagor:
 Situationsplan
 Säkerhetsdatablad
 Kopia av överenskommelse med annan markägare
 Skyddsåtgärder – vid installation av bergvärme inom skyddsområde för vattentäkt”.
Mer information om bilagorna finns på informationsbladen. Tänk på att en komplett anmälan/ansökan ger en
kortare handläggningstid
Underskrift
Ort och datum

Registrering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas via ansökningar
/anmälningar kommer att registreras i
miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och
tillsynsregister. Mer information finns i bilagan
”Så behandlar vi dina personuppgifter”.

Anmälan/Ansökan skickas till:

Underskrift

Avgift
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för avgifter
inom Miljöbalkens område. Avgiften för handläggning
av anmälan om värmepumpar med en uteffekt upp till
10 MW är för närvarande (2020-04-24) 3800 kronor.
Notera att avgift tas ut i enlighet med gällande taxa vid
dag för inkommen ansökan/anmälan.
Miljöskyddsnämnden 441 81 ALINGSÅS

