Ansökan om tillstånd – installation av
värmepump
Blanketten skickas till: Miljöenheten
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Ansökan avser:

□

Anmälan om installation av värmepump upp till 10 MW enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

□

Anmälan om installation av värmepump upp till 10 MW enligt 5 § lokala föreskrifter enligt miljöbalken för

Ulricehamns kommun.
* = Obligatoriskt fält.
Fastighet där installationen ska ske:
Fastighetsadress*
Ägare: Förnamn*

Fastighetsbeteckning*

Efternamn*

Organisations-/personnummer*

Utdelningsadress*

Telefonummer*

Postnr*

E-postadress

Postort*

Mobilnummer*

Typ och utformning
Ange typ*:

□

□

□

Bergvärme

Ytjordvärme

□

□

Grundvattenvärme

Ytvattenvärme

Antal borrhål*

Annat, ange vad:

Borrhålsdjup m*

Beskriv hur borrvattnet tas om hand*:

Övrig information:

Värmepump
Fabrikat*

Skarvtyp*:

□

Svetsade skarvar

□

Köldmedium i värmepump*

Mängd köldmedium, ton CO2e*

Frostskyddsmedel i köldbärare*

Total volym köldbärare i kollektor, liter*
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Installatör
Företagets namn*

Ev. Branschorganisation

Installatörens för- och efternamn

Telefon (även riktnr)*

Utdelningsadress

Postnr

E-postadress*

Postort

Borrare (vid bergvärme)
Företagets namn *

Ev. certifieringsnummer (Sitac)

Installatörens för- och efternamn

Telefon (även riktnr)*

Utdelningsadress

Postnr

E-postadress *

Postort

Bilagor

□

Situationsplan, skala 1:400

* Kartan ska visa placering av anläggningen, samt avstånd i meter till närmaste byggnad

och fastighetsgräns. Markera även avstånd i meter till närmaste dricksvattenbrunn och ev. avloppsbrunn.

□

Grannmedgivande (vid liten tomt)

□

Intyg från markägare (vid servitut)

Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den är baserad på av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

I och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Ulricehamns kommun.
Uppgifterna kommer att användas för Ulricehamns kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i
enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. På ulricehamn.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur
Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter.

Datum & sökandens underskrift
…………………………………………………………………………………………………………………
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