Anmälan för
att installera värmepump –

För anläggning med en uteeffekt av högst 10 MW,
som utvinner värme ur mark, yvatten eller grundvatten.
Enligt 17 § miljöbalkens förordning om miljöfarligt
verksamhetoch hälsoskydd (1998:899)

Namn

Adress

Postnummer/postadress

E-post

Telefon / mobil

Fastighetsbeteckning

Fastigheten ligger inom område med
Kommunal vattenförsörjning

Kommunalt avlopp

Vattenskyddsområde

Enskild vattenförsörjning. OBS! Bifoga särskild redovisning av vattentäkter, se nästa sida.
Typ av värmepumpsanläggning
Grundvatten (öppet system)

Ytjord
Berg

Ytvatten (öppet system)

Antal borrhål……...….st

Annat……………………………………………….

Ytvatten (slutet system)
Producerad effekt (kW)

Typ av köldmedium

Mängd köldmedium (kg)

Ev köldbärarmedium (brine)

Mängd (liter)

Tidigare uppvärmningssystem

Entreprenör
Installatör och kontaktperson

Telefon

Certifieringsnummer*

Entreprenör (borr/gräv) och kontaktperson

Telefon

Certifieringsnummer*

*) Ange certifieringsnummer. Om installatör/entreprenör inte är certifierad ska du skicka med intyg på behörighet.

Underskrift av sökande
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via
www.sundsvall.se/personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter kontaktar du tillsynsmyndigheten Datainspektionen telefon 08-657 61 00. Se även
www.datainspektionen.se/kontakta-oss

2020-06-03

Det här ska du alltid skicka med:

Situationsplan med förslag till placering och utformning av värmepumpsanläggningen (gäller de delar som ska finnas
utomhus). Du kan använda bygg- och exploateringskartan, som finns på kommunens webbplats.
Av situationsplanen ska enskilda avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering framgå
samt avstånd till angränsande fastigheter
Köldbärarkretsens läggningsdjup ska anges om du ska ha en anläggning för berg, ytjord eller grundvatten (slutet
system). Eventuella skarvar och kopplingar ska markeras.

Inom områden med enskilda vattentäkter ska du också bifoga:

En karta som visar läget för vattenbrunnar inom 200 meter från din planerade värmepumpsanläggning. Alla
vattenbrunnar (även din egen) ska markeras, både djupborrade och grävda, oavsett om de används eller inte.
En vattentäktslista med brunnarnas fastighetsbeteckning.
Miljökontoret ställer särskilda krav på värmepumpsanläggningar som finns inom 200 meter från enskilda vattentäkter.
Entreprenör/installatör ska intyga att anläggningen uppfyller miljökontorets krav på utförande.
Översiktskarta, vattentäktslista och kravlista på utförande, finns på miljökontoret.

Ditt ansvar

Du får inte börja anlägga värmepumpen förrän du har fått skriftlig bekräftelse från miljökontoret. Det är ditt ansvar att
ta reda på var det finns el-, telefon-, vatten-, avloppsledningar, cisterner, tunnlar, bergrum, skyddsrum som berörs av
den planerade anläggningen. Gör det i god tid innan arbetet ska börja!
Om planer finns på att utnyttja annans mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen måste du skaffa
de tillstånd som krävs för detta.

Avgift

Du betalar en fast avgift för registreringen av din anmälan. Vilket motsvarar en timmens kontrolltid.
Timavgiften hittar du på http://www.sundsvall.se/taxormiljokontoret

Kontakta gärna oss om du vill veta mer!
Miljökontoret
851 85 SUNDSVALL
Telefon 060-19 11 90
E-post miljonamnden@sundsvall.se
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