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Installation av
värmepumpsanläggning
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MILJO@VALLENTUNA.SE

Ansökan om installation av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
Ansökan enligt 17 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt Vallentuna kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Handläggningen av ansökan påbörjas först då ansökan är komplett. Kontrollera
därför en extra gång att du har fyllt i alla uppgifter i blanketten!

Typ av anläggning
☐ Bergvärme

☐ Jordvärme

☐ Sjövärme

Fastighetsuppgifter
FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHETENS ADRESS

FASTIGHETSÄGARE

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER

POSTADRESS

POSTNUMMER

TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSÄGARE

E-POSTADRESS TILL FASTIGHETSÄGARE

ORT

Uppgifter om sökande (om annan än fastighetsägare)
NAMN

PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER

UTDELNINGSADRESS

POSTNUMMER

TELEFON HEM/ARB/MOBIL

E-POSTADRESS

ORT

Fakturaadress (om annan än fastighetsägaren)
NAMN

ORGANISATIONSNUMMER

ADRESS

POSTNUMMER

REFERENSNUMMER

E-POSTADRESS

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR
186 86 VALLENTU NA
ORG NR 212000- 0027
TELEFO N 08-587 850 00
FAX 08- 587 851 00

ORT
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Installatör
INSTALLATÖR NAMN

ÄR INSTALLATÖREN CERTIFIERAD?

☐ Ja Nr:
☐ Nej
E-POSTADRESS

TELEFONNUMMER

Borrföretag
FÖRETAG

ORGANISATIONSNUMMER

KONTAKTPERSON

ÄR BORRFÖRETAGET CERTIFIERAT?

☐ Ja, nr:
☐ Nej
E-POSTADRESS

Certifierad borrare
För att du ska vara säker på att få hålet till bergvärmepumpen borrat på ett
bra och säkert sätt rekommenderas att du anlitar en certifierad borrare.
Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar,
SGU, i samarbete med Svenska brunnsborrares branschorganisation och
Sveriges avantiborrares förening. Krav ställs på erfarenhet, kunnande och
försäkringar.

Värmepump, typ och utformning
VÄRMEPUMPENS FABRIKAT

ANLÄGGNINGENS BERÄKNADE EFFEKT
(KW)

ANTAL VÄRMEPUMPAR

ANTAL AGGREGAT

HERMETISKT SLUTET SYSTEM

LÄCKAGEVARNINGSYSTEM

☐ Ja
☐ Nej

☐ Ja
☐ Nej

ANTAL BORRHÅL

TYP AV KÖLDMEDIUM

BORRDJUP PER
HÅL

BORRHÅLSVINKEL I GRADER (OM EJ LODRÄTT)
ANGE ÄVEN RIKTNING OCH AVSTÅND I KARTAN

KÖLDMEDIEMÄNGD
(KG)

FROSTSKYDDSVÄTSKA TYP/PRODUKTNAMN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR
186 86 VALLENTU NA
ORG NR 212000- 0027
TELEFO N 08-587 850 00
FAX 08- 587 851 00

LÄNGD PÅ KOLLEKTOR (OM JORDELLER SJÖVÄRME)
HALT FROSTSKYDDSVÄTSKA %
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Oljecistern
☐ Befintlig oljecistern kommer att tas ur bruk
☐ Befintlig oljecistern kommer att behållas
☐ Det finns ingen oljecistern på fastigheten

Förteckning över närliggande vattentäkter. Inom 100 meter från den
planerade värmepumpsanläggningen. Glöm inte att ange fastighetens
egna brunnar! Markera även läget i kartbilagan.
FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHETENS
ÄGARE

GRÄVD ELLER
BORRAD BRUNN

AVSTÅND, METER

Förteckning över närliggande avloppsanläggningar (infiltration,
markbädd, stenkista, etc.) Inom 100 meter från den planerade
värmepumpsanläggningen. Markera även läget i kartbilagan.
FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHETENS
ÄGARE

TYP AV
ANLÄGGNING

AVSTÅND, METER

Avgift

För handläggning av ansökan kommer en avgift att tas ut enligt
taxa fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 180,
uppräknad 2018-11-13 §131.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR
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ORG NR 212000- 0027
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Samtycke om behandling av personuppgifter
Vad är en personuppgift

Hur länge är samtycket giltigt

Information som direkt eller

Detta samtycke gäller under den tid ditt ärende pågår.

indirekt kan hänföras till dig som
person är personuppgifter enligt
personuppgiftslagen och
dataskyddsförordningen. Det är
viktigt för Vallentuna kommun
att dina personuppgifter hanteras
på ett tryggt och korrekt sätt.
Samtycke till användandet av
dina personuppgifter
För att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ska
kunna handlägga ditt ärende

När ditt ärende har avslutats, tas dina personuppgifter
bort ur vårt system.
Återkalla samtycke
Du har alltid rätt att återkalla samtycket när som
helst. Kontakta personuppgifter@vallentuna.se om
du vill återkalla ditt samtycke eller få dina
personuppgifter som finns hos kommunen raderade.
Du kan läsa mer om Vallentuna kommuns hantering
av personuppgifter på
Vallentuna.se www.vallentuna.se/personuppgifter

behöver du lämna ditt samtycke
till att nämnden får hantera dina
personuppgifter.

Samtycke
Genom att kryssa i nedanstående ruta samtycker du till att uppgifter om
dig registreras och hanteras i samband med handläggningen av ditt
ärende.
☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras i kommunens
ärendehanteringssystem.

Underskrift (sökande)

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan.
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
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Bilagor
Med ansökan ska följande bilagor lämnas:
•

Karta (skalenlig mellan 1:200 till 1:500) utvisande byggnader,
borrhål, närliggande vattentäkter och avloppsanläggningar.

•

Grannyttrande, om borrhålet hamnar närmre än 10 m från
fastighetsgräns.

•

Kopia av överenskommelse med annan markägare, om del av
anläggning förläggs på annans mark.

•

För anläggning inom skyddsområde för grundvattentäkt lämnas också
underskrivet intyg ”Försiktighetsåtgärder vid installation av
bergvärme inom vattenskyddsområden”. Innan underskrift,
kontrollera med installatör och brunnsborrare att samtliga
försiktighetsåtgärder kommer att vidtas.
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