Ansökan om installation av
värmepump
- enligt 7§ lokala föreskrifter om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Häfta inte ihop din ansökan då det försvårar vår handläggning.

Sökande
Namn
Utdelningsadress, postnummer och ort
Telefonnummer dagtid

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare

Personnummer/organisationsnummer

Fastighetsägarens adress, postnummer och ort

Entreprenör/installatör
Entreprenör (borrare)

Certifieringsnummer SITAC

Installatör

Telefonnummer
Telefonnummer

Anläggning
Ytjordvärme

Bergvärme
Markbeskaffenhet (lera, silt, sand eller liknande)

Ytvattenvärme
Annan:…………………………………………………………..
Fabrikat och modell
Köldmedium (typ)

Köldmedium (kg)

Köldbärarvätska (namn)

Koncentration köldbärarvätska (%)

Beräknad effekt (kW)

Tillförd effekt (kW)

Mängd köldbärarvätska (liter) *

Borrdjup (meter)

Antal borrhål

Slanglängd (meter)

Övriga upplysningar om anläggningen (borrdjup, slutet eller öppet ytvattensystem, slanglängd, beräknat grundvattenuttag)
Övriga upplysningar om köldbärarvätskan (tillsatser, inhibitorer och så vidare)

Övriga upplysningar
Avstånd till närmaste vattentäkt
Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Anläggningen beräknas vara färdig

Information har hämtats från berörda instanser om att inga underjordiska anläggningar eller tunnlar finns där bergvärme
planeras.

Stenungsund kommun
444 82 Stenungsund

Besöksadress: Strandvägen 15
Hemsida: www.stenungsund.se

Tel:

0303-73 00 00

E-post: miljo@stenungsund.se

Bifoga följande handlingar till din ansökan





En skalenlig tomtkarta som visar anläggningens läge (markera borrhål, slangar och eventuella
skarvar)
samt alla vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meters avstånd.
Sökande ska informera fastighetsägare inom 100 meters avstånd om den planerade borrningen
och värmepumpsinstallationen.
Säkerhetsdatablad om köldbärarvätskan.
Om det är mindre än 10 meter mellan borrhål och eventuell grannes fastighetsgräns krävs ett
skriftligt grannmedgivande.

Kontrollera om det finns underjordiska anläggningar eller tunnlar där bergvärmeanläggning
planeras
Kontakta berörda instanser, till exempel:
 Elleverantör
 Telefon-/IT-leverantör
 Gata Park-enheten (kommunen)
 Se www.ledningskollen.se
* Mängd köldbärarvätska räknas ut genom att ta slanglängden (m) x 1 liter/m x koncentrationen. Till
exempel:
Slanglängd 400 m, koncentration köldbärarvätska 30 %:
Mängd köldbärarvätska = 400 m x 1 liter/m x 0,30 = 120 liter.
Granskningsavgift för ansökan utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, se nedan.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 /GDPR) samt Lag
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar,
som kan komma lämnas ut till allmänheten.
Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med
stöd av artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att den typ av behandling av personuppgifter är tillåten eftersom den är en nödvändig
del av myndighetsutövning. Läs mer på www.stenungsund.se

Skicka ansökan till: Stenungsunds kommun, verksamhet Bygg Miljö, 444 82 Stenungsund.
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