Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Myndighetsenheten - miljö

Anmälan/Ansökan sänds till:
Skurups Kommun
Myndighetsenheten-miljö

274 80 SKURUP

ANMÄLAN/ANSÖKAN för installation av VÄRMEPUMPSANLÄGGNING
för utvinning av värme ur mark, berg, yt- eller grundvatten enligt förordningen SFS 1998:899 om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17 § eller 21§p. 40.110 i förordningens bilaga samt 6 §
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Skurups Kommun 12FS 2004:302
Sökande
Namn

Tfn bostaden

Utdelningsadress

Tfn arbetet

Postadress

Organisations-/Personnummer

Fastighet
Fastighetens beteckning (där värmepumpen skall installeras)

Fastighetens adress

Fastighetens ägare (om annan än sökanden)

Tfn bostaden

Utdelningsadress

Tfn arbetet

Postadress

Värmepump
Fabrikat och typbeteckning

Avgiven effekt (kW)

Installatör

Ackrediteringsnummer

Utdelningsadress

Tfn arbetet

Postadress

Fax

Utformning, öppna system
Grundvattenvärme

Borrhålens
djup (m)

Antal
borrhål

Flöde
(liter/min)

Flöde
(m³/dygn)

Ja
Ange hur:
återföring till mark
Ange vattenområdets namn:
avledning till vattenområde
Ytvattenvärme

med vatten från (Vattenområdets Flöde
namn)
(liter/min)

Flöde
(m³/dygn)

Vattnet avleds till (Vattenområdets namn)

Ja

v.g.v.

Utformning, slutna system
Direktförångning

Ja

Nej

Bergvärme

Borrhålens
djup (m)

Antal
borrhål

Ja
Ytjordvärme

förlagd på fastigheten

Ja
Ytvattenvärme

Ja

Kollektorlängd (m)

Nej på

förlagd i (Vattenområdets namn)

Kollektorlängd (m)

Ja

Köldmedium
Köldmedium (beteckning, tex R 407 C)

Mängd (kg)

Köldbärarkrets
Frostskyddsvätska (produktnamn) i kollektorn

Total mängd (l)

Andel frostskyddsvätska (%)

Material i kollektorns slang/rör

Skarvar i mark eller vatten förekommer

Typ av skarvar

Ja

Nej

Svetsade

Mekaniska

Till anmälan/ansökan skall bifogas:
1. Ritning (skalenlig) som visar fastighetsgränser, tillfartsvägar, byggnader, närliggande
vattentäkter, avloppsanordningar, diken, sjöar och vattendrag samt placering av
borrhål/slang/rör i mark/vatten samt djup.
2. Säkerhetsdatablad för frostskyddsvätska.
3. Kopia av grannes skriftliga godkännande om borrhål för utvinning av värme placeras
närmare än 10 m från grannens fastighetsgräns.
Anläggningens färdigställande
Anläggningen beräknas vara färdigställd (datum)

Anläggning i bruk
Anläggningen togs i bruk, år
Täthetsprovning av hela anläggningen har skett
 Ja, ange datum

Entreprenör

 Nej

Övriga upplysningar

OBS! Arbetet med att installera värmepumpsanläggning får ej påbörjas innan skriftligt
godkännande från Myndighetsenheten erhållits. Om arbetet påbörjas före erforderligt
tillstånd inhämtats är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad skyldig att ta ut
miljösanktionsavgift med 3 000 kronor eller 1 000 kronor för utebliven ansökan/-mälan.

______________________________________________
Datum och anmälarens/sökandens underskrift

Avgift: Enligt gällande taxa f.n. 750 kr för anmälan och 750 kr/timme för tillståndsansökan.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och
bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

St. Torggatan 4
274 80 Skurup

Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65

kansli@skurup.se
www.skurup.se

