ANMÄLAN
om installation av värmepump enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning (som anmälan avser)

Fastighetsadress (som anmälan avser)

Sökande (fastighetsägare)

Telefon

Sökandens postadress

Postnummer

Fastighet belägen inom vattenskyddsområde?

Avstånd till vattentäkt

Mobiltelefon

Ort

Personnummer/organisationsnummer

 Ja (se ”övriga upplysningar”)

 Nej
 Egen ……………. m
Finns det enskilt avlopp på fastigheten?  Ja (se sida 2)  Nej

 Andras ……………… m

Installatör
Namn

Telefonnummer

E-postadress

Organisationsnummer

Borr-/gräventreprenör
Namn

Telefonnummer

E-postadress

Organisationsnummer

Uppgifter om anläggningen
Värmepumpens fabrikat och typbeteckning

Effekt (kW)

Typ av köldmedium i värmepumpen

Mängd köldmedium (kg)

Köldbärarvätska

Mängd köldbärarvätska (liter) och koncentration (%)

 Etanol

 Annan, vilken? ……………........

Systemtyp

 Bergvärme
Antal borrhål…..….

Borrhålens djup ……………m (per hål)

Tillämpas normbrunn –07

 Ja  Nej

 Ytjordvärme
 Ytvattenvärme förlagd i

………………………………………………………. (vattenområdets namn)

 Grundvattenvärme  Borrhålets djup …………………

Tillämpas normbrunn –07

 Ja  Nej

Beskriv hur borrkax och vatten som uppkommer vid borrning av bergvärme kommer att tas omhand:

OBS! Underskrift av anmälan sker på nästa sida

För att kunna behandla anmälan krävs att följande dokument bifogas

 Fastighetskarta med skalangivelser som visar






Fastighetens läge samt fastighetsgränser
Planerad placering av anläggning med angivet mått till tomtgräns. Värmeslingor/borrhål skall ritas in på
situationsplan
Befintliga och planerade vattentäkter inom 100 meter skall markeras. Ange om den är grävd eller borrad.
Befintliga enskilda avloppsanläggningar markeras.
Avstånd till sjö/vattendrag/dike.
Lutningsförhållanden (anges med nivåkurvor och/eller pilar)

 Grannyttranden från grannar som har tomtgräns inom 10 meter från borrhål eller har en egen
energibrunn inom 20 meter från det planerade borrhålet.

Övriga upplysningar
Anmälan skall göras i god tid innan arbetet påbörjas.
Enligt 5 § Älvsbyns kommuns Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (2015-01-26 KS § 3) får
borrning för anläggning av bergvärme inte ske inom inre eller yttre skyddsområde till kommunal
eller enskild vattentäkt.
Om anläggningen ligger inom Natura 2000-område skall en anmälan om tidigt samråd göras till
länsstyrelsen.
Avgift
En avgift tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige (2015-11-30 KF § 109).

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Information o behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL)
Miljö- och byggnämnden är personuppgiftsansvarig för miljö- och byggkontorets behandling av personuppgifter. De personuppgifter
du lämnat kommer att registreras för administration och uppföljning. Du har rätt att, efter skriftlig ansökan, ta del av de
personuppgifter som miljö- och byggkontoret behandlar. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och
byggkontoret.

Anmälan sänds till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN
eller via e-post till mb@alvsbyn.se

GRANNYTTRANDE
Närboende grannar som kan beröras av borrning ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 4 §
miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar
(anmälningsformulär och tomtkarta).
Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt borrhål mindre än 10
meter från sin tomtgräns. Detta kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra efter
bergvärme på din tomt. Även du som har ett befintligt hål för bergvärme eller dricksvatten ska få
tillfälle att yttra dig.
Miljö- och byggnämnden bedömer lämpligheten av borrplatsens lokalisering i varje enskilt fall.
Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpsinstallationen.
Miljö- och byggnämnden fattar beslut i ärendet.
Yttrande
Yttrandet gäller borrning för bergvärme på fastigheten (fastighetens namn anges)

Fastighet som undertecknad äger (fastighetens namn anges)

Adress

 Jag har tagit del av ansökan men har för närvarande inget att yttra
 Jag anser att följande ska beaktas i prövningen

Underskrift (av lagfaren ägare, d v s samtliga ägare till fastigheten)
Ort och datum

Telefon (även riktnummer)

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Yttrandet sänds till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN
eller via e-post till mb@alvsbyn.se

