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ANMÄLAN OM
VÄRMEPUMPSANLÄGGNING FÖR
UTVINNING AV VÄRME UR MARK,
YTVATTEN ELLER GRUNDVATTEN
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, § 17

OBS:
Beslut ska finnas i handen innan
anordnandet påbörjas.
Kom ihåg att bifoga kartskiss enligt info.

Fastighet och personuppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägares namn (om annan än anmälare)

Anmälares namn (fast.ägare eller nyttjanderättshavare)

Anmälares personnummer

Fakturaadress

Telefon bostad

Telefon jobb

Postnr och ort

Mobil

e-post

Värmepumpsanläggning

□ Jordvärme

□ Bergvärme enligt Normbrunn -16

□ Ytvattenvärme/Sjövärme
□ Grundvattenvärme

Normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar (Läs: Normbrunn16, Vägledning för att borra brunn, utgiven av SGU december 2016

□ Annan typ av anläggning: ................…….…………………………

Värmepumpsfabrikat & typbeteckning: ............................................................. Effekt (kW): ..........….....
Jordvärme:
Bergvärme:
Kollektor, total längd (m): ……................................ Borrhål, antal: ……….. Borrdjup/hål (m): ..…….
Köldmedium: ......................….. Mängd (kg): .....… CO2e (ton): .....…
Köldbärare: ......................……. Totalvolym vätska i kollektor (liter): .……... varav ...... % köldbärare
Finns en oljecistern idag?

□ Ja □ Nej

Om Ja, ska den fortsätta användas?

□ Ja □ Nej

Gräv-/borrentreprenör
Firma/namn

Adress

Telefon

Certifikat typ/nr

Postnr och ort

Mobil

Adress

Telefon

Postnr och ort

Mobil

Installatör
Firma/namn

Underskrift
Ort och datum

Anmälares namnteckning

Information om hur dina personuppgifter behandlas, se nästa sida
SÄFFLE KOMMUN
Postadress
Miljö- och byggförvaltningen
661 80 SÄFFLE

Besöksadress
Järnvägsgatan 9

Telefon 0533-68 10 00 vx
Fax
0533-68 17 78
E-post miljo.bygg@saffle.se

Organisationsnr
Bankgiro

212000-1900
294-7935
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INFORMATION

(Ta loss och behåll detta informationsblad)

Personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna
kommer att bevaras med stöd av arkivlagen (1991:782) och miljö- och byggnadsnämndens
dokumenthanteringsplan. Uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och
kompletterande integritetslagstiftning. Information om dina rättigheter finner du på
kommunens hemsida www.saffle.se.
Kartskiss
Bifoga en kartskiss där fastighetsgränsen och eventuella grannbostäder finns med. Rita ett
kryss för planerad placering av borrhål eller rita in vart slangar ska läggas vid jordvärme. Vid
borrhål ska avståndet till bostaden redovisas i skissen och om man planerar att vinkla
borrhålet ska graderna och en pil ritas i skissen så att vinkelriktningen framgår. Om fastigheten ligger utanför kommunalt VA-nät ska vattentäkter och avloppsanläggningar i området
ritas in i kartskissen. Avståndet mellan borrhålet och vattentäkter/ avloppsanläggningar ska
redovisas i skissen. Om det sedan tidigare finns energibrunnar eller jordvärme i området ska
det också ritas in och avståndet redovisas. Eventuella grannyttranden ska skrivas på kartskissen, läs nedan.
Grannyttrande kan behövas – På gällande kartskiss
Om någon del av ett borrhål ska placeras, eller vinklas in på djupet, inom 10 m från en grannfastighet behövs ett yttrande från berörda ägare på gällande kartskiss. Yttrandet ska innehålla
synpunkter, telefonnr, den eller de berörda ägarnas underskrifter samt påskriftsdatum.
Värmepumpsanläggning – Vänta på beslut
Vänta med igångsättandet av arbetet tills beslutet från miljö- och byggnadsnämnden har
kommit med ett klartecken samt viktig information inför arbetet.
Eventuell skrotning av oljecistern
I samband med installationen av värmepump kan det hända att en oljecistern behöver skrotas.
Enligt 6 kap. 1 § NFS 2017:5, ska tillsynsmyndigheten informeras när en cistern tagits ur
bruk, så att det kan beslutas om hur cisternen bör omhändertas. Därför behöver man fylla i en
särskild blankett; Information om cistern som tagits ur bruk, och lämna in den till miljö- och
byggnadsnämnden. Man ska vänta på svar/beslut från nämnden innan oljecisternen tas bort.
Kostnad
Prövning av ansökan debiteras enligt kommunens fastställda taxa.

Ifylld blankett och bilagor skickas till:

Säffle kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
661 80 Säffle

Mer information och blanketter finns att hämta på miljö och bygg,
Järnvägsgatan 9, eller på Säffle kommuns webbplats:

www.saffle.se

