Ansökan om värmepumpsanläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett.
Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter.

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Adress

Postadress

Sökande

Fastighetsägare

Namn

Organisations-/personnummer

Adress där sökande är folkbokförd

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Ansökan avser - Tekniska uppgifter om din värmepump kan du få av installatören. Det är därför lämpligt att
tala med en installatör innan ansökan lämnas in
Ytjordvärme

Kollektorledningars längd

Bergvärme

Antal borrhål

m
st

Borrhålsdjup, ange per borrhål

m

Gradning av borrhål (Om ja, ska borrhålets ingångspunkt och hela borrhålsdjupet märkas ut på situationsplanen)

Ja, ange i grader (per borrhål):
Ytvattenvärme

Nej

Grundvattenvärme

Annan anläggning, vilken:
Fabrikat och modell
Köldbärarvätska, typ och mängd (koncentrerad form i liter)

Köldmedium, typ och mängd (kg)

Avstånd till tomtgräns (m)

Avstånd till närmaste vattentäkt (m)

Om kommunalt VA finns men en enskild brunn ändå används på fastigheten ska flera rutor kryssas i.

Kommunalt VA

Egen vattentäkt

Eget avlopp

Installatör av värmepumpen

Inom vattenskyddsområde
Telefon

E-postadress
Brunnsborrare

Telefon

E-postadress

Certifieringsnummer SITAC
Avslammningsmetod

TJÖRN7037, v1.3, 2018-12-28

Avslammat vatten avses avledas till
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Underskrift av berörd granne/berörda grannar
Datum

Ort

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Adress

Adress

Datum

Ort

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Adress

Adress

Ort

Ort

Du måste ha ett godkänt tillstånd innan du påbörjar installationen av din värmepumpsanläggning.

Underskrift sökande
Datum

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Bilagor som ska bifogas ansökan
1

Situationsplan i skala 1:500. På denna ska tydligt markeras:

•
•
•
•
2

borrhålets eller kollektorledningarnas placering (vid gradning ska hela borrdjupet märkas ut).
enskilda vattentäkter inom 100 m.
enskilda avloppsanläggningar inom 100 m.
grannfastigheters borrhål för bergvärme inom 100 m.

Intyg om att grannar och eventuella andra som kan beröras informerats och inte framfört några invändningar.
Påskrift ska ske på ansökan och situationsplan.

Skriftligt grannemedgivande krävs om borrhålet för bergvärme placeras närmare än:

• 10 meter till tomtgräns.
• 20 meter till grannes borrhål för bergvärme.
• 30 meter till enskild dricksvattentäkt och avloppsanläggning.
Observera att avgift tas ut. Mer information gällande avgift finns på hemsidan under miljötaxor. Faktura skickas separat.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen,
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Expedition: 0304-60 11 48
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se
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