(Plats för miljö- och energikontorets stämpel)

Sida 1(2)

Ansökan om installation av värmepump

Blanketten skickas till Dalslands Miljö – och energikontor, Kyrkogatan 5, 464 30 MELLERUD
Eller via e-post till kansli@dalsland.se, ansökan ska göras senast 6 veckor innan installation
påbörjas. Vid installation i vattenskyddsområde är handläggningstiden sällan kortare än 6 veckor.

Adressuppgifter för den som söker tillstånd
Namn:

Person-/Organisationsnummer:

Adress:

Telefon/mobil dagtid:

Postnummer och ort:

E-postadress:

Ja tack skicka information och beslut med e-post

Uppgifter om den fastighet där installationen ska ske
Fastighetsbeteckning och kommun:

Beräknat datum för borrning
Nuvarande energikälla
Finna oljetank kvar:

J JA

NEJ

Kommer tas bort

Entreprenör som genomför installationen av värmepumpen
Namn:

Telefon:

Installatören är ansluten till branschorganisation:

SVEP

VET

NEJ

:

Entreprenör som genomför energibrunnsborrning (certifierad)/lägger ner
kollektorslangen
Namn:

Telefon:

Certifierad brunnsborrare, enligt SITAC

Certifikatnummer:

UPPLYSNING! Omhändertagande av borrkax och överskottsvatten

Du ska kontakta VA-huvudmannen i din kommun senast 3 dagar innan beräknad
borrning sker för att säkerställa att borrkax och överskottsvatten hanteras på rätt sätt.
Olovligt utsläpp till dagvatten– och spillvattennät kan göra att du som sökande blir
skadeståndsskyldig. Dalslands miljö och energikontor kommer att vidarebefordra din
ansökningsblankett till VA-huvudmannen i din kommun för kännedom.
VA – Enheternas kontaktuppgifter
Bengtsfors
va@bengtsfors.se
0531-52 60 00
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-04-15

Dals-Ed
kommun@dalsed.se
0534-190 00
Telefon
0530–93 94 30

Färgelanda
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: HEL

Mellerud
byggnadsnamnd@mellerud.se
0530-180 00
Org. nr.
222.000.0877

Sida 2(2)
Värmepump
Fabrikat:

Bergvärme
Ytjordvärme

Modell:

Effekt:

Borrhålsdjup, m:

Antal borrhål:

Kollektorlängd, m:

Avstånd till tomtgräns:

Sjövärme, med kollektor

Kollektorn förlagd på fastigheten:
Vattenområdets namn:

Annan typ, ange vad:

Köldmedium

Köldbärarvätska

Typ:

Mängd tillsatsämne, l eller kg:

Mängd, kg:

ja

nej

Kollektorlängd, m:

Tillsatsämne i köldbärarvätskan, handelsnamn:

Områdets vattentäkter
Kommunalt vatten

Enskild vattentäkt

Procentuell inblandning i vatten:

Avstånd till egen vattentäkt, m:

Avstånd till grannars vattentäkter, inom 200 m radie:

Bilagor som skall bifogas anmälan

Kartskiss över fastigheten – Obligatoriskt!!!

Anläggningens utformning och placering på fastigheten, närmaste grannar och eventuella dricksvattenbrunnar
m.m. ska framgå.
Grannyttrande om annans mark eller vatten utnyttjas eller om del av anläggningen ligger närmare än 10
meter från grannfastighet. Servitut rekommenderas om annans mark nyttjas.

Avgift
Avgift tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För handläggning av tillstånd för installation av
värmepump utgår följande avgifter för år 2019:
•

Berg- eller ytjordvärme 1 952 kronor*

Övriga värmepumpsanläggningar 3 904 kronor*

•

* vid merarbete för Dalslands miljö och energikontor, t.ex. ofullständiga uppgifter eller om grannyttrande saknas (i de fall det
krävs) kan ytterligare avgift komma att debiteras. Timtaxan 2019 är 976 kr/tim.

Lagstöd
Värmepumpar (förutom luftvärmepumpar) är tillståndspliktiga enligt 17 §, förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, och enligt Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön. Värmepumpar med
effekt upp till 10 MW ansöks om på denna blankett. För värmepumpar med effekt högre än 10 MW ska anmälan av
C-anläggning göras på annan blankett. Värme- och köldaggregat med köldmedium från 5 ton CO2e ska kontrolleras
årligen av ackrediterat kontrollorgan.

Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning, EU:s
dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna
blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina
personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

Underskrift
Ort

Sökandes underskrift

Datum

Namnförtydligande

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-04-15

Telefon
0530–93 94 30

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: HEL

Org. nr.
222.000.0877

