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2020 

ANSÖKAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP enligt 17 § förordning (1998:899)

     om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
1. Sökande
Namn: E-postadress:

Adress: Postnummer, postadress: 

Telefon bostad (även riktnr): Telefon arbete (även riktnr.): 

Personnummer: Telefon mobil (även riktnr.): 

2. Installatör
Namn: Telefon (även riktnr): 

Adress: Postnummer, postadress: 

3. Borrare
Namn: Telefon (även riktnr): 

Adress: Postnummer, postadress: 

4. Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning: Antal hushåll: Typ av vattenförsörjning: 

 enskild  kommunal 

Adress: Postnummer, postadress: 

5. Typ av värmepump
Fabrikat: Typbeteckning: Borrdjup antal meter: 

 Bergvärme  Ytjordvärme  Ytvattenvärme 
Maximal effekt som 
kan uttagas: 

Ytvattenvärme, (slutet system) med 
kollektor förlagd i följande vattenområde: 

Grundvattenvärme (öppet system), 
returvatten till: 

Ytvattenvärme (öppet system) och 
vatten från följande vattenområde: 

6. Material och kemikalier
Material i kollektor: Material i kopplingar: Kollektorlängd vid 

ytjordvärme / ytvattenvärme: 

Köldmedium i värmepump: 
(typ och mängd) 

Köldbärare i kollektor: 
(typ och mängd) 

Frostskydd i kollektor: 
(typ och mängd) 
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 ................................................................................. Datum:  .............................................  
 Sökandes underskrift 

7. Bilagor som ska bifogas
Till anmälan skall en situationsplan bifogas som visar kollektorns/ borrhålets placering i mark eller vatten, fastighetsgränser och 
dricksvattenbrunnar med mera av betydelse. Dessutom skall ett produktinformationsblad på värmebärare bifogas till anmälan. 

8. Information

Avgift enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna 
kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas 
till kommunens hemsida.
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