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Blanketten skickas till
Orust kommun
Sektor Miljö och bygg
473 80 HENÅN
miljo@orust.se

Anmälan om inrättande av värmepump – Grund- och ytvatten

Anmälan om installation av värmepump med en uteffekt av högst 100 kW enligt miljöbalken
(1998:808) kap 9 § 12 samt § 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Namn och kontaktuppgifter
Förnamn Efternamn

Person- eller organisationsnummer

Adress, där du är folkbokförd
E-post

Telefonnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Avstyckning pågår, ange kommande beteckning

Anmälan avser

☐Enfamiljshus ☐ Flerfamiljshus ☐ Annat:

Uteffekt:

Nuvarande uppvärmning

☐Flis, pellets, ved ☐ Olja ☐ El ☐ Annat:
Om olja, vilken typ av cistern tas ur bruk

☐I byggnad ☐ I mark ☐ Ovan mark ☐ Behålls i bruk
Ansvariga entreprenörer
Namn på ansvarig värmepumpsinstallatör

Telefonnummer

Är värmepumpsinstallatören certifierad?

☐SVEP ☐ Nej ☐ Annat:
Namn på ansvarig borrentreprenör

Telefonnummer

Är borrentreprenören ansluten till branschorganisation?

Är borrentreprenören certifierad?

☐Geotec ☐ Avanti ☐Nej ☐ Annat:
Följs uppställda krav för Normbrunn 16? ☐Ja ☐ Nej

☐Ja, enligt:

☐ Nej

Värmepumpsanläggning
Värmepumpsfabrikat

Uteffekt kW

Total mängd köldbärarvätska

Frostskyddsmedel i köldbärarvätskan

Liter:

Typ:

Köldmedium

Kollektorslang

Typ:

Mängd:

Längd:

Skyddsanordningar vid eventuella läckage

☐Nivåkontroll ☐ Tryckvakt med automatisk avstängning vid läckage
☐Oljeseparator innan återledning till grundvatten ☐ Larm vid tryckfall
☐Separat köldmediebehållare vid service och reparation

Mängd:
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Typ av värmepump

Typ av värmepump

☐Grundvatten
Mängd grundvatten per tidsenhet:

☐Ytvatten, slutet system
Köldbärarkrets placeras i vattenområde:

Avstånd till närmsta sjö/vattendrag:
Avstånd till vattentäkt (m):

☐ På/i bottensedimentet ☐ Fritt i vattnet

Avstånd till avloppsanläggning (m):

Förankring av kretsen:
Avstånd till vattentäkt (m):

Avkylt vatten leds till:
☐ Ytvatten

☐Ytvatten, öppet system

☐ Infiltrationsbrunn

Mängd vatten per tidsenhet:

☐ Returbrunn

Område för vattenuttag:

☐ Annat:

Avledning av avkylt vatten:

Bilagor som ska bifogas
☐Bilaga 1, Karta (Karta kan beställas av oss)
På kartan ska du markera och beskriva
- Avloppsanläggningar inom 100 meter
- Dricksvattenbrunnar inom 100 meter, ange även borrad eller grävd
- Energibrunnar inom 30 meter
☐Bilaga 2, Säkerhetsdatablad för frostskyddsmedel
☐Bilaga 3, Kopia på överenskommelse
Överenskommelse med annan markägare krävs om del av anläggningen borras närmare än 10
meter till grannes tomtgräns eller om anläggningen förläggs på annans mark.
Avgifter
Avgift tas ut för handläggning av din ansökan oavsett om du får tillstånd eller om ansökan avslås.
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det
viktigt du läser igenom hur vi behandlar personuppgifter, se nästa sida.
Jag intygar att informationen i ansökan är korrekt

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande
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Behandling av dina personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din
ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för
något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet
med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsoch sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig,
ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.
Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00,
e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

