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Bygg- och miljönämnden
Miljökontoret

Anmälan/Ansökan
om installation eller ändring av
värmepumpsanläggning

17 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
21 kap. 13 § Miljöprövningsförordning (2013:251)
Åstorps kommuns lokala föreskrifter
Anläggning med uteffekt av högst 10 MW (17 §)
Anläggning med uteffekt mer än 10 MW (21 kap. 13 §)
Tillståndsansökan för anläggning inom vattenskyddsområde

Sökande
Namn/företag

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer (mobil)

Telefonnummer (bostad)

Ort
Epost

Uppgifter om fastighet och anläggningens lokalisering mm
Fastighetsbeteckning

Adress för installation

Fastighetsägare/markägares (om annan än sökande) namn adress och telefonnummer

Typ av fastighet:
Enfamiljshus

Flerfamiljshus

Värmepumpens placering:
Fastigheten har:

Egen vattentäkt

Fritidshus

Annat, nämligen:

Inomhus

Utomhus

Gemensam vattentäkt

Kommunalt vatten

Markvärmeslingans/energiborrans avstånd till närmaste vattentäkt (m):
Markvärmeslingans/energiborrans avstånd till annan markvärmeanläggning (m):
Avstånd från markvärmeanläggningen till tomtgräns mot grannfastighet (m):
Avstånd till närmaste grannes bostadshus/bostadslägenhet (m):
Ny anläggning

Tidpunkt för installation:

Befintlig anläggning

Installationsår:
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Typ av anläggning
Bergvärme (slutet system)

Borrhålsdjup (m):

Ytjordvärme (slutet system)

Direktverkande

Typ av jordart:
Grundvattentäkt (öppet system)

Vattenåtgång (m³/dygn):

Återföring till grundvatten

Annat, nämligen:

Bortledning till å, bäck, sjö
Vattenområde (å, sjö):

Ytvattenvärme (öppet/slutet system)
Antal hushåll anläggningen skall betjäna:
Uttagen värmeeffekt (kW):

Köldbärare i kollektor (namn): ______________________________________________________
Total mängd vätska (liter): _________________________________________________________
Total mängd koncentrerad produkt (liter): _____________________________________________
Frostskyddsvätskans sammansättning anges nedan.
Frostskyddsmedel
_________________________
Andel i %: __________
Inhibitorer
_________________________
Andel i %: __________
_________________________
Andel i %: __________
Konserveringsmedel _________________________
Andel i %: __________
_________________________
Andel i %: __________
Material i köldbärarslingan -

PEL

PEM

Annat: _________

Kollektorslingans längd (m):________
Tryckklass:______________________
Beskrivning av larmanordningar och nivåkontroller:

Anläggningen utföres enligt Normbrunn 07
Köldmedium i värmepump:

Ja

Nej
Mängd (kg):

Installatör
Företagsnamn
Adress
Telefonnummer

Postnummer
Ackrediterad enligt SWEDAC:

Nej

Ort
Ja, Ange ackrediteringsnr:

Övrigt:
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Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

Ort

Datum

Underskrift

Information
Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att Bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma verksamheten. Ritingen
skall ange lokalisering, närhet till vattentäkt, vattendrag och andra känsliga objekt.
Om utrymmet i blanketten inte räcker till kan ytterligare information lämnas i
bilagor. En ofullständigt ifylld ansökan kan innebära längre handläggningstid.
Köldbärarkretsens djup och kopplingar skall anges.
Bifoga varuinformationsblad för köldbärarvätskan.
Ansökan ska skickas in till Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp, eller lämnas
på kommunens Medborgarkontor, Storgatan 7.
För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid
ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta vår
kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare information om hur
dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för
skriftligt besked om detta till blankettutställaren.
Avgift
För prövning av ansökan tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt den
taxa kommunfullmäktige beslutat (2009-12-14, 167 §). Taxan justeras årligen.
För prövning av ansökan

2 x timavgift
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