Inrättande av värmepump
som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
Anmälan enligt 17 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillstånd enligt 3 h §
vattenskyddsföreskrifterna, inom
vattenskyddsområde

Tillstånd enligt 7 § lokala
hälsoskyddsföreskrifterna, på landsbygden

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Organisationsnummer/personnummer

Fastighetsägare

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

Mobil

Fakturaadress om annan än ovan

E-post

Ort

Anläggningsuppgifter
Fabrikat

Effekt, kW

Pumptyp (bergvärme, ytvattenvärme etc)

Köldmedietyp, R

Köldmediemängd, kg

Inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Köldbärarvätska

Anläggning enligt senaste utgåvan Normbrunn,

Ja

Nej

Tillsatser

Borrhålsdjup, meter

SGU:s vägledning för att borra brunn.
Entreprenör

Telefon (även riktnummer)

Borrare

Certifieringsnummer

Bifoga karta/situationsplan med markerat borrhål och ev närbelägna vattentäkter inom 50 m. Grannintyg krävs vid
borrning närmare än 10 meter till tomtgräns. Grannintyg finns på https://www.hallstahammar.se/boende-miljo-ochtrafik/vatten-och-avlopp/enskilda-avlopp/anlagg-andra-eller-atgarda-ditt-avlopp
Avgift
En avgift tas ut för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 2601 kronor. Om
fler än två hål borras tas en timavgift ut. Timavgiften är idag 867 kronor. När ärendet är handlagt räknar vi ihop timtiden
och en faktura kommar att skickat till dig. Avgiften tas ut även om du får ett avslag på din ansökan.
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Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer
information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
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