1(2)

ANMÄLAN VÄRMEPUMP
enl. 17 § eller 21 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Kontaktuppgifter
Fastighetsbeteckning

Personnummer

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Adress

Fastighetsägarens adress

Postadress

Fastighetsägarens postadress

Tfn dagtid

Mobil

Tfn dagtid

E-postadress

1007/M.värm/426/CFC

Namn

Mobil

E-postadress

Värmepumpen
Fabrikat/modell
Effekt: uteffekt/tillförd effekt (kW)

Typ av köldmedia (ex R407C)

Mängd köldmedia, kg

Köldbärarvätska

Volym köldbärarvätska (liter)

Koncentration (%)

Installatör
Installatör: namn
Adress:

Installatör, ansluten till branschorganisation
SVEP* Annan:
E-post:

Telefon:

Mobiltelefon:

Anläggningens utformning
Antal borrhål
 Bergvärme

Borrhålsdjup, m

Borrentreprenör: namn
Adress:

Borrentreprenör, certifierad
Ja, cert.nr:
E-post:

Telefon:

Mobiltelefon:

Nej

Nej

Anläggningen utförs enligt Normbrunn – 07
Ja  Ja, delvis Nej
Redovisa avvikelser från normen:

 Jordvärme

Kollektorns längd, m

 Annan anläggning:__________________ (exempelvis ytvattenvärme)
Kollektorns längd, m

Vilket vattenområde används?

* Svep – Svenska Värmepumpsföreningen, www.svepinfo.se

Hylte kommun
Samhällsbyggnads.

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vxl
Fax 0345 - 182 22

sbk@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434-4354

Om fastigheten/platsen
Avstånd värmepump till närmaste fastighetsgräns (m)
Värmepump på grannfastighet

Nej 

Ja  → Om ja, ange avstånd till kollektor/borrhål (m)
Ja  Kommunalt avlopp

Kommunalt vatten
Enskild vattentäkt

→ Om mindre än 10 m, ange fastighetebeteckning

Grävd 

Ja 

Borrad  Enskild avloppsanläggning

Ja 

Avstånd till egen vattentäkt______________________m

Avstånd till enskild avloppsanläggning_____________m

Avstånd till annan vattentäkt_____________________m

Avstånd till annan avloppsanläggning______________m

Vattendrag inom 50 m

→ Om ja, ange avstånd till vattendrag (m)

Underskrift
Datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Till anmälan ska bifogas:
•

•
•

Situationsplan som visar:
- Borrhålets placering alternativt jordvärmeslingan/ytvattenkollektorns dragning
- Ledningsdragning
- Fastighetsgränser samt avstånd till planerad värmepump
- Befintliga och planerade byggnader samt avstånd till planerad värmepump
- Närbelägna dricksvattentäkter och enskilda avlopp samt avstånd till planerad
värmepump
Säkerhetsdatablad för köldbärarvätska
Ev. grannhöran

Information
•
•
•

Verksamhetsutövaren (dvs. sökande) är ansvarig för att de uppgifter som kommer
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda är kompletta samt att värmepumpen utförs enligt
givet beslut.
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Vid inrättande av värmepump utan föregående anmälan till samhällsbyggnadsnämnden
utdöms, enligt miljöbalken, en miljösanktionsavgift på 1 000 till 3 000 kr.

 Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att
begära utdrag och rättelser.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskont.

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vxl
Fax 0345 – 181 90

sbk@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 – 4354

