Ansökan/anmälan installation av värmepump
enligt § 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Fysisk planering
Svartuddsvägen 1
94185 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Skicka in din ansökan till fysiskplanering@pitea.se eller via post till Piteå
kommun, Fysisk planering, 941 85 Piteå.
Ansökan/anmälan avser
Ändring av befintlig anläggning

Ny anläggning

Ansökan görs i samband med ansökan om bygglov (se information på sida 2)

Ja

Nej

Sökande
Förnamn*

Efternamn*

Personnummer/Organisationsnummer*

Adress*

Postnummer*

Telefon

E-post

Ort*

Fakturamottagare
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fastighet
Ange fastighetsbeteckning som ansökan/anmälan avser*
Fastighetsägare

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Typ och utformning av värmepumpanläggning
Bergvärme
Total slanglängd _____________ meter

Antal borrhål ___________ st

Gradning:

Ange avstånd till närmaste vattentäkt _______________________ meter

Ja

Nej

Borrhålsdjup _____________ meter per hål

Ange namnet på den som utför borrningen:
Ytjordvärme
Slanglängd __________________ meter Ange avstånd till närmaste vattentäkt _______________________ meter
Ytvattenvärme

SAM-FP014

Slanglängd __________________ meter Ange avstånd till närmaste vattentäkt _______________________ meter
Ange fabrikat och typ

Ange tillförd effekt i kW

Ange mängd och typ av köldmedium

Ange mängd och typ av koncentration av köldbärarvätska

Är annan fastighet berörd? I så fall ange fastighetsbeteckning.
Ange namn och e-post på entreprenör
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Ange avgiven effekt i kW

Bilagor
Handläggning av ärendet kan påbörjas först när en komplett ansökan/anmälan har lämnats till Miljö- och hälsoskydd. Till ansökan
ska nedanstående bilagor bifogas.
Situationsplan skala 1:500 eller 1:1000 där borrhålets/borrhålens eller värmekabelns tänkta plats och avstånd till
följande framgår:
•

Fastighetsgränser (avståndet bör vara minst 10 meter)

•

Andra energibrunnar

•

Dricksvattenbrunnar inom ca 100 meter (avståndet bör vara minst 30 meter)

•

Byggnader (avståndet bör vara minst 4 meter)

•

Om fler än ett borrhål ska borras, ska avståndet mellan borrhålen anges.

Om borrhål för bergvärme placeras 10 meter eller närmare från tomtgränsen, ska skriftligt yttrande (synpunkter) från
grannen/sakägaren inhämtas och bifogas ansökan/anmälan.
Underteckna här
Ort och datum*

Ort och datum*

Underskrift sökande*

Underskrift fastighetsägare*

Namnförtydligande*

Namnförtydligande*

Information
Avgift
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Vid ansökan om bygglov
Om du ska ansöka om bygglov och din byggnation medför installation av värmepump, eller ändring av befintlig anläggning, ska du
lämna in din anmälan om installation av värmepumpanläggning samtidigt med ansökan om bygglov. Detta för att vi ska kunna
samordna handläggning av ärendena.
Vid anmälan om bergvärme
Energibrunnsborrning ska utföras enligt normbrunn -16. Borrningen ska utföras av certifierad brunnsborrare eller brunnsborrare
med motsvarande utbildning. Information om utfärdare certifikat hittar du bland annat på www.sitac.se. I de fall bergvärmepumpanläggningen tillåts inom område med risk för saltvatteninträngning, får borrhålets djup uppgå till max 70 meter.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller
rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du
på www.pitea.se/personuppgifter.
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