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Anmälan/ansökan värmepump 
17§ Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Skickas till: 
Hörby kommun 
Bygg & Miljö 
242 80 HÖRBY 

Sökande: 
Namn: 

Adress: Postnummer och ort: 

Telefon dagtid: E-post:

Fastighet där installationen ska ske: 
Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

Fastighetsägare: Telefon dagtid: 

Installatör: 
Firmanamn: 

Ansvarig utövare: Telefon dagtid: 

1. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

� Ny anläggning 

� Befintlig anläggning, Installationsår: 

Antal hushåll som anläggningen ska betjäna?          Tidpunkt för installation: 

Skyddsobjekt och skyddsavstånd 
� Egen vattentäkt Antal meter från kollektorslang:  
� Grannes/övrig vattentäkt Antal meter från kollektorslang:  
� Övrig vattentäkt: Antal meter från kollektorslang:  
� Ingen grannfastighet med vattentäkt inom 50 meter 
� Kommunalt vatten 

Ägare till bebodda grannfastigheter ska beredas tillfälle att yttra sig vid handläggningen av ansökan/anmälan, 
om enskilda vattentäkter finns inom 50 meter, och/eller när det gäller berg- eller grundvattenvärme. 
Yttrandetiden sätts normalt till två veckor, och sköts av bygg- och miljönämnden. 



2. TYP AV ANLÄGGNING

� Ytjordvärme

� Ytvattenvärme 

� Grundvattenvärme 

Återföring till grundvatten Avledning till å, bäck, sjö 

Övrigt: 

Vattenåtgång (m3/dygn eller 
l/min): 

Uttagshålets djup (m): Returhålets djup (m): 

 Avstånd till enskilda avlopp samt berg- och grundvattenvärmeanläggningar (inom 100 m): 
Fastighet: Avstånd (m): 

Fastighet: Avstånd (m): 

� Bergvärme 
Borrhålsdjup (m): Antal borrhål: 

Borrentreprenör (firmanamn): 

Sitac:s certifikatnummer eller motsvarande: 

Kontaktperson hos borrentreprenör: 

Adress: Postnummer och ort: 

Telefon/Mobil (dagtid): Certifieringsnummer: 

     Avstånd till enskilda avlopp samt berg- och grundvattenvärmeanläggningar (inom 100 m): 
Fastighet: Avstånd (m): 

Fastighet: Avstånd (m): 

3. ÖVERSKOTTSVATTEN (GÄLLER BERG- OCH GRUNDVATTENVÄRME)

Beskrivning av hur borrvatten och borrkax ska tas omhand vid borrningen: 



4. UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN

� Enhetsaggregat

� Platsbyggt aggregat 

Värmepumpens fabrikat: Uttagen värmeeffekt (kW): 

Köldmedium i värmepump (namn/typ): Mängd köldmedium i värmepump (kg): 

Köldbärare i kollektor (namn): Material i ledningar i kollektor: 

Total mängd färdigblandad köldbärarvätska (liter): Köldbärarvätskans koncentration (i procent 
när den är färdigblandad): 

Kollektorns längd (meter): 

Inhibitorer: Konserveringsmedel: Frostskyddsmedel: 

Beskrivning av eventuella larmanordningar, nivåkontroller eller övriga skyddsåtgärder: 

Bilagor 
� Ritning. Den skall ange lokalisering, närhet till egen och närliggande grannars vattentäkter, vattendrag 

och andra känsliga objekt. Köldbärarkretsens djup, skarvar och borrhål skall anges. För berg- och 
grundvattenvärme ska även enskilda avlopp och energibrunnar inom 100 meter märkas ut. 

� Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan 
� Eventuellt medgivande från grannar 

Avgift 
Avgift för prövning av ansökan enligt Miljöbalken debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hörby 
kommun.  

Information enligt dataskyddsförordningen  
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende 
registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens 
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden 
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är bygg- och miljönämnden.  

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter 
behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till bygg- och miljönämnden i Hörby 
kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information 
om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. 

Information om delgivning av beslut 
I detta ärende kan bygg- och miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att 
beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått 
uppgift om 



att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen 
har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat 
kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven.  

Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller 
annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. 
Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast. 

Underskrift av sökande 
Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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