Karta/situationsplan krävs för handläggning. Bifoga karta/situationsplan med markerat borrhål och
ev närbelägna vattentäkter inom 50 m.

Inrättande av värmepump,
Anmälan inom detaljplanelagt
område

som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
Tillstånd inom vattenskyddsområde

Tillstånd på landsbygden

Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig

Tillstånd enligt 3 h § vattenskyddsföreskrifterna, inom

Tillstånd enligt 7 § lokala hälsoskyddsföreskrifterna,

verksamhet och hälsoskydd

vattenskyddsområde

på landsbygden

Sökande
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

SGU:s vägledning för att borra brunn.
Entreprenör

Telefonnummer

E-post

Borrare

Certifieringsnummer

E-post

Telefonnummer

Hallstahammars kommun, Bygg- och miljönämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Borrhålsdjup, meter

Avgift
En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om du
får ett avslag på din ansökan. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig. Du hittar
information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se

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 Integritetsskyddsmyndigheten.
För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Hallstahammars kommun, Bygg- och miljönämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Bilaga till ansökan/anmälan om inrättande av bergvärme (mindre än 10 meter
från tomtgräns)
Blankett för insamling av grannars namnunderskrifter gällande borrning mindre än 10 meter från tomtgräns.
Sökande

Fastighet

Information
Avståndet mellan två bergvärmeanläggningar rekommenderas vara minst 20 meter för att anläggningarna inte ska
påverka varandra. Vid borrning närmare än så kan anläggningarna ge mindre värme än de dimensionerats för. Det är
därför viktigt att grannen är informerad när ett borrhål planeras mindre än 10 meter från tomtgräns.

Grannens intyg
-Jag har informerats om att bergvärmebrunn planeras mindre än 10 meter från min tomtgräns.
-Jag är medveten om att detta kan påverka möjligheten att borra för bergvärme inom området på min tomt som ligger
inom 20 meters radie från borrhålet.
-Jag har inget att invända mot borrhålsplaceringen.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Gatuadress

Eventuella synpunkter

Datum

Gatuadress

Eventuella synpunkter

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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