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Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

ANMÄLAN OM INSTALLATION
AV VÄRMEPUMP
Enligt § 17 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Gäller anläggningar för utvinning av värme
ur mark, ytvatten eller grundvatten med effektuttag på
mindre än 10 MW.

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Fastighetsägare
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress (om annan än den som anmälan avser)

Telefon dagtid

Postnummer

Postort

E-postadress

Anmälare (Om annan är fastighetsägare. Entreprenör ska inte stå som anmälare.)
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress (om annan än den som anmälan avser)

Telefon dagtid

Postnummer

Postort

E-postadress

Några av fastighetens förutsättningar
Vattenförsörjning:

Kommunalt vatten

Egen brunn

Gemensam brunn

Avloppsvattnet leds till:

Kommunalt avlopp

Eget avlopp

Gemensamt avlopp

Typ och utformning

Borrhålsdjup, m

Bergvärme
Ytjordvärme

inom fastigheten

Antal borrhål
Kollektorlängd, m

utanför fastigheten

Annat, ange vad:

Värmepumpen
Fabrikat

Modell

Dimensionerat effektuttag, kW

Typ och mängd av köldmedium (det som cirkulerar i själva värmepumpen)

R 407c

................... kg   

Annat, ange vad ..................................................................... ................... kg

Värmepumpsinstallationen
Installatör, namn

Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress
Postnummer

Postort

Köldbärare (Det som cirkulerar i kollektorslangen)
Typ av frostskyddsvätska

Installatören är certifierad:

Mängd, liter

AB20171218

Andra tillsatsämnen, ange produktnamn

Ja

Nej

Procentuell blandning med vatten
Mängd, liter

Material i kollektorns slangar/rör

Helsvetsad plastkollektor
Annat, ange vad ................................................................ med skarvar som är
Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

helsvetsade

Besöksadress
Telefon vxl
Fax
Alva Myrdals gata 3D
016-710 10 00
016-14 26 84
E-post		Organisationsnummer
miljokontoret@eskilstuna.se		
212000-0357

mekaniska

Webbplats
eskilstuna.se/miljokontoret
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Lokalisering/Skyddsavstånd (Viktigt att fylla i)
Avstånd i meter mellan

planerade
borrhålet/en

planerad plats för
ytjordvärme

och byggnad
och tomtgräns
och den egna dricksvattenbrunnen
Ange om brunnen är grävd eller borrad................................................................................

och grannarnas dricksvattenbrunn/ar och dricksbrunnar
på intilliggande fastigheter
Ange fastighetsbeteckningar.........................................................................................
Ange om brunnarna är grävda eller borrade...................................................................

och energibrunnar på intilliggande fastighet/er
Ange fastighetsbeteckningar.........................................................................................

och infiltrationsbädd eller markbädd
Ange om avloppet är beläget högre eller lägre i terrängen...............................................

Borrning/Schaktning
Entreprenör, namn

Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress

Anläggningen beräknas vara färdigställd (datum)

Postnummer

Postort

Borrentreprenören är certifierad:

Ja

Nej

Övriga upplysningar

Handlingar att bifoga
  
  
  
  
  
  

Situationsplan (obligatoriskt) helst i skala 1:400, som visar

• fastighetsgränser och fastighetens byggnader
• planerad placering av borrhål eller kollektorslang
• nedgrävda telefonledningar, elledningar, vatten- och avloppsrör med mera på fastigheten
• dricksvattenbrunnar inom 35 meter från borrhål eller kollektorslang
• energibrunnar inom 25 meter från planerade borrhål och kollektorslang
• avloppsanordningar inom 50 meter från planerade borrhål och kollektorslang.

Intyg från granne/grannar (bifogas om avståndet från fastighetsgränsen till borrhålet är mindre än 10 meter)
Servitut eller avtal om annans mark ska användas
Annat, ange vad .....................................................................................................................................................
Datum

Underskrift, anmälare

Namnförtydligande

Personuppgifter i anmälan behandlas enligt personuppgiftslagen (fr.o.m. 25 maj 2018 dataskyddsförordningen). När du undertecknar anmälan
medger du att informationen får lagras och bearbetas i register av miljö- och räddningstjänstnämnden.

Upplysningar

Dimensionering, borrning/anläggande och installation ska ske på ett fackmannamässigt sätt, det vill säga enligt ”Normbrunn -16”.
Certifiering finns numera av såväl borrentreprenörer som installatörer.
Vårt informationsblad ”Installation av värmepumpar” finns på eskilstuna.se/sjalvservice och i pappersversion.
Handläggning påbörjas när anmälan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen. Om anmälan är komplett är
handläggningstiden normalt sex veckor. OBSERVERA! Invänta miljökontorets svar innan ni gör inköp och startar arbetet.
Om anmälan inte görs före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.
En avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige kommer att tas ut i samband med anmälan.
Läs mer om taxan på eskilstuna.se/miljokontoret.

