Anmälan eller ansökan
om värmepump
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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon (hem)

Telefon (dagtid eller mobil)

Godkänner du kommunikation och beslut via e-post?
Ja
Nej
Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer)

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer och ort

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon (hem)

Telefon (dagtid eller mobil)

Anmälan gäller
Bergvärme
Jordvärme
Grundvattenvärme
Ytvattenvärme

Köldbärarvätska
Typ, fabrikat

Volym, liter

Köldmedia

Typbeteckning

Blandning, procent

Antal kilogram

Skyddsavstånd till vattentäkt
Kommunalt vatten
Enskild vattentäkt
Avstånd till egen enskild vattentäkt (anges i meter):

Avstånd till avloppsinfiltration

Avstånd till egen avloppsinfiltration (anges i meter):
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Avstånd till grannars enskilda vattentäkter (anges i meter):

Avstånd till grannarnas avloppsinfiltration (anges i meter):

Anmälan eller ansökan
om värmepump
Anläggningens specifikationer
Bergvärme, antal borrhål:

2 (3)

Bergvärme, borrdjup (anges i meter):

Jord-, yt-, grundvattenvärme, köldbärarkrets (anges i meter):
Grundvattenvärme, avloppsvatten avleds till:

Entreprenör, borrning eller grävning

Uttagen effekt kW

Företag

Certifieringsnummer

Adress

Postnummer och ort

Entreprenör
Företag

Organisationsnummer

Telefon till företaget

E-post (om delgivande önskas)

Kontaktperson

Telefon till kontaktpersonen eller mobil

Detta ska du bifoga
Situationsplan som visar
•
anläggningens läge (borrhål, slang)
•
alla vattentäkter inom 100 meters avstånd
•
placeringen av din egen avloppsinfiltration och grannarnas avloppsinfiltration
Granneintyg om placering av borrhål eller slang är mindre än 10 meter från tomtgräns

Övrig information

Underskrift av sökande
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Du måste skicka in anmälan eller ansökan om installation av värmepump till miljö- och byggnadsförvaltningen minst sex veckor innan anläggningen ska installeras. Vi börjar behandla din
anmälan eller ansökan när den är komplett. Glöm därför inte att fylla i alla uppgifter i blanketten samt bifoga en situationsplan och en kopia på granneintyget.
Avgift
Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan eller ansökan om värmepump. Avgiften tas ut enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige.
Läs mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller
www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.

Version 2, 2021-11-25

Anmälan eller ansökan
om värmepump

3 (3)

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
ansökan eller anmälan om värmepump.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att bevaras.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
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