INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
För handläggning av anmälan debiteras en avgift motsvarande
1,5 tim enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Skickas till:
Kristinehamns kommun
5 B Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn

Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och ort

Telefonnummer dagtid

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn
Fastighetsägarens adress

Anläggning
Bergvärme
Grundvattenvärme
Annat (beskriv)

Ytjordvärme
Ytvattenvärme

Fabrikat värmepump

Borrdjup (meter)

Antal borrhål

Uteffekt (kW)

Köldbärarvätska (Handelsnamn och volym)

Kollektorslang (m)

Köldmedium (typ och mängd)

Övriga upplysningar
Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Avstånd till egen och grannars vattentäkter (brunnar)
Entreprenör som utför borrning

Telefon (även riktnummer)

Entreprenör som utför instalation av värmepumpen

Telefon (även riktnummer)

-

Anläggningen beräknas vara färdigställd

Anläggningen placeras närmare egen tomtgräns än 10 m eller närmare befintlig anläggning än 20 m? (Vid jordvärme gäller 5 m respektive 10 m)

Nej

Ja

Om Ja skall grannyttrande bifogas, se baksidan.

Underskrift
Ort och datum

Sökandens underskrift

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL).
E-post

Organisationsnummer

KRISTINEHAMNS KOMMUN

stadsbyggnadsforvaltningen@kristinehamn.se

212000-1868

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Plusgiro

5 B. Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen
681 84 Kristinehamn

Uroxen

0550-880 00 vx

0550-382 52

110-0213

111 00-5

Kungsgatan 30

INFORMATION
- Till anmälan skall bifogas situationsplan (tomtkarta eller motsvarande) visande anläggningens läge
(t ex kollektor, borrhål, slangar) samt alla vattentäkter (brunnar etc) inom 100 meters avstånd. Om så kallad
gradning av borrhål planeras skall hålets riktning och lutning framgå på situationsplanen. Befintliga bergvärmehål på angränsande
fastigheter och enskilda avloppsanläggningar (egen och grannars) inom 25 m från planerad anläggning skall redovisas på
situationsplanen.
Utanför kommunalt VA-område är installation av värmepumpanläggning ibland inte möjligt pga närhet till grannarnas
vattenbrunnar samt risken för saltvatteninträngning. Inom vattenskyddsområde får i normalfallet värmepumpanläggning inte
installeras.
Anmälan ska göras i så god tid som möjligt, dock minst 3 veckor innan borrning eller grävarbete utförs.
En fullständigt ifylld anmälan komplett med situationsplan och erforderliga grannyttranden förkortar
handläggningstiden vilket är till fördel både för Er och oss.
- Grannyttrande. Bergvärmehål tillhörande separata anläggningar skall inte placeras närmare varann än 20 m. Vid placering
inom 10 m från egen tomtgräns skall därför alltid berörd grannes (grannars) skriftliga yttrande inhämtas och bifogas anmälan.
Observera att vid borrning inom 10 m från egen tomtgräns mot gata eller dylikt är de grannar berörda vars tomter till någon
del ligger inom 20 m från planerat borrhål. Oavsett avstånd till tomtgräns skall alltid befintliga bergvärmehål på angränsande
fastigheter lokaliseras och redovisas på situationsplanen. Om borrning inom 20 m från befintligt bergvärmehål i undantagsfall
ändå behöver övervägas skall skriftligt yttrande från berörd granne bifogas anmälan. Använd gärna nedanstående mall för
grannyttranden.
Jordvärme påverkar omgivningen i väsentligt mindre utsträckning än bergvärme. Motsvarande resonemang som ovan gäller men
avstånden kan minskas till inom 5 m från egen tomtgräns och 10 m från befintlig anläggning.
- Kopia på brunns- och borrprotokoll ska skickas in av sökande till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
- Miljösanktionsavgift (för närvarande 1000 kronor) skall påföras den som utan föregående anmälan anlägger
värmepumpsanläggning. Utöver miljösanktionsavgiften (som tillfaller staten) tas avgift för handläggningen ut enligt kommunens
taxa för miljötillsyn.
- Tänk även på att installation av värmepump förändrar husets sätt att fungera. Förekommande biverkningar är bland annat
försämrad självdragsventilation och ökade fuktproblem i källare. Diskutera alltid med entreprenören kring detta.
- För närmare upplysningar kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genom kommunens växel 0550-880 00.

Grannyttrande
Undertecknad(e)ägare till fastigheten (fastigheterna):

har ingen erinran
har följande erinringar

Mot att sökanden:
På fastigheten:
Placerar energiborrhål (alt. Kollektor för jordvärme) enligt till anmälan bifogad situationsplan.
Jag har även med min namnteckning och namnförtydligande på situationsplanen bestyrkt att jag sett densamma.
Namnteckning (ar)

Namn
Ort och datum
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