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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

ANMÄLAN OM INSTALLATION
AV VÄRMEPUMPANLÄGGNING

Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs
0278-250 00 (vx)
samh.bygg@bollnas.se
1 FASTIGHET
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

2 ANMÄLARE
Namn

Organisations-/Personnr.

Adress

Tel. bostad

Postnr. och ort

E-post

Tel. arbete/mobil

3 INSTALLATÖR
Namn

Organisationsnr

Adress

Tel. arbete/mobil

4 BORRARE
Namn

Organisationsnr

Adress

Tel. arbete/mobil

SITACS certifieringsnr:

5

UTFORMNINGEN AV VÄRMEPUMPSANLÄGGNINGEN

Bergvärme, slutet system
Utförs enligt Normbrunn 07
Jordvärme med kollektor

Borrhålsdjup…………m
Ja
Sjövärme

Antal borrhål………st

Nej
Kollektorns längd………….m

Värmepumpens uteffekt:…………… Köldmedium……..........…..

mängd:……..…..

Köldbärarvätska :………………………..……………… % inblandning i vatten:………….……
Total mängd outspätt frostskyddsmedel i liter:………………………….……………………...
6

TIDPUNKT FÖR INSTALLATIONEN

Ange vilket datum anläggningen kommer att installeras……………….……………………….
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7

DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING

Fastigheten har

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Om enskilt vatten, ange typ av brunn

Bergborrad

Vattenförening…...……………
Grävd

Källa

Finns brunnar inom 100 m från planerad anläggning

Ja, markera på kartan!

Nej

Ligger anläggningen i vattenskyddsområde

Ja

Nej

8

AVLOPP

Fastigheten har
9

Kommunalt avlopp

TIDIGARE UPPVÄRMINGSSYSTEM

Olja
10

Ved

El

Övrigt

FASTIGHETSTYP

Enfamiljs11

Enskild avloppsanläggning

Tvåfamiljs-

Flerfamiljsbostad

Annat….……………..……….

FÖRSÄKRAN

Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 meter

från mitt planerade borrhål.

Underskrift (fastighetsägaren) och datum
Bilagor OBS !!
Med anmälan/ansökan ska följande bilagor lämnas:
1. I tätort, primärkarta 1:500, borrhål anges med kryss.
2. Utanför tätort, markera borrhål, jordvärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter (egna och
grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen.
3. Om avstånd mellan två borrhål planeras till mindre än 20 meter skall utredning biläggas som
visar hur den termiska påverkan kompenseras via tekniska lösningar.
4. Grannes medgivande om anläggningen berör dennes mark
Övrigt




För anläggning med sjövärme krävs även strandskyddsdispens
Avtal upprättas mellan sökanden och kommunen om anläggningen berör kommunal mark
Avgift för handläggning enligt gällande taxa 1 560 kr. Räkning skickas separat från kommunens
ekonomikontor. I Flästa vattenskyddsområde tas en avgift på 2 340 kr ut för prövning av
ansökan. En Miljösanktionsavgift (böter) på 1000 eller 3000 kr tas ut om man inrättar en
värmepumpsanläggning utan att ha gjort en ansökan.

Anmälan inges till samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun, 821 80 BOLLNÄS
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I samband med att anmälan om värmepumpsanläggning inlämnas till samhällsbyggnads-kontoret
ska även en situationsplan (karta, skiss) bifogas.
Samhällsbyggnadskontoret kan komma att begära yttranden från grannar om avståndet från planerat
borrhål till fastighetsgräns är mindre än 20 m
I tätort gäller följande
Som underlag skall primärkarta i skala 1:500 från kommunens samhällsbyggnadskontor användas. På
kartan anges borrhål med ett kryss!
Utanför tätort gäller följande
Utanför tätort, markera på karta, borrhål, jordvärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter (egna
och grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen!

Viktiga skyddsavstånd/rekommendationer enligt SGU
1. Avståndet mellan borrhål/energibrunn och borrad dricksvattenbrunn bör vara minst 30 meter.
2. Avståndet mellan borrhål/energibrunn och grävd dricksvattenbrunn i jord bör vara minst 20
meter.
3. Energibrunn bör ha ett skyddsavstånd på 20 meter till utsläppspunkt från avloppsanläggning för
att inte leda förorenat vatten vid anläggning ner i berggrundvatten.
4. Rekommenderat minsta avstånd till närmaste energibrunn är 20 meter
Kontrollera i god tid var eventuella el-, tele-, vatten- och avloppsledningar etc. är förlagda och gör klart
med nämnda intressenter att plats för borrhål respektive kollektorslang är OK.

