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Anmälan/ansökan om att installera värmepump
gäller anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
Allmänna uppgifter
Ägarens namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Fastighetens adress

Postnummer

Ort

Organisationsnummer/personnummer

Telefon dagtid

Fakturaadress (om annan än ovan) och referens

E-postadress

Hur många anläggningar ansöker du om?

Installatör
Installatör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

E-postadress

Borr/grävföretag
Installatör för borrning/grävning (firmanamn)

Ansvarig utförare

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

Borrentreprenör är certifierad
enligt Normbrunn-16

Ja

Nej

E-postadress

Tekniska uppgifter
Bergvärme

Jordvärme

Sjövärme

Annat ………………………………..

Värmepumpens fabrikat
Uteffekt (kW)
Mängd, kg

Köldbärarvätska

Mängd, liter

Övriga upplysningar om anläggningen
Om mängden köldbärarvätska överstiger 3000 liter krävs tillstånd hos räddningstjänsten, gäller även om påfyllnadsbehållaren rymmer mer än
500 liter (gäller flerbostadshus och industriverksamheter)
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Köldmedium (R-nr)

Borrdjup/slanglängd
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Övriga upplysningar

Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 m från egen Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga
tomtgräns? (gäller bergvärme)
borrhål närmare än 20 m från mitt planerade borrhål
Ja
Nej
Ja
Nej
Typ av bostad
Permanentbostad
Fritidsbostad
Annat ………………………………..
Anläggningen beräknas vara färdig

Kommunalt vatten
Avstånd till vattentäkt:
Egen .……………
Avstånd till enskilt avlopp

Enskilt vatten

Kommunalt avlopp

Enskilt avlopp

Annan.……………
Grävd.……………
Borrad.……………
Avstånd till vattendrag/dike
Inom vattenskyddsområde
Ja
Nej

Nuvarande uppvärmningssystem
Olja
El
Annat ………………………………...

Ange vilket: …………………………………...

Bilagor (förkryssade bilagor är obligatoriska) och ska lämnas tillsammans med anmälan:
Situationsplan som visar
•

tomtgränser, vattendrag, närliggande vattentäkter inom 30 meter från anläggningen,

•

tänkt placering av borrhål/kollektorslang,

•

enskilt avlopp och vattentäkter inom 50 meter från anläggningen,

•

plats där vattnet, från borrningen, ska infiltreras samt godkännande från markägaren..

Om det planerade borrhålet ligger närmare än 10 m från egen tomtgräns krävs det att, ett
eller flera, grannyttranden bifogas.

_____________________________________________________________________________________
Avgift för handläggning tas ut enligt Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt
miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige.

_________________________________________________________________________________________

Underskrift
Jag har tagit del av Jönköpings kommuns information om värmepumpar och kommer att vidta de
försiktighetsåtgärder som anges.

…………………………………………

………………………………………………………………

Ort och datum

Underskrift

Skicka ifylld blankett med bilagor till
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping

…………………………………………………………………….
Namnförtydligande
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas
Genom att underteckna blanketten godkänner jag det.

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00 E-post: miljo@jonkoping.se

