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ANMÄLAN om

installation av värmepump
För utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten (17$ Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan lämnas in av:
Nemn

Personnummer/Organisalaonsnummer

Adress

I Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon aöete (även riktnummer)

Fasti het där

E-postadress

installeras:

Fastighetsbeteckning

Typ av värmepump

!

Ytjordvårme

!

Bergvårme !

Grundvattenvärme

!

Ytvattenvärme

I

Annat, specificera nedan

Annal, specificera

Uttagen effekt (kW)

Köldmedium i värmepumpen

Typ:

Mängd:

Köldbärarvätska i slang/rör

Tvp:

Mängd:

Ovriga kemikalier i slang/rör

Tvp:

Mängd:

Typ:

lnslallatör

Mängd:
Diup av eventuellt borrhål

övriga upplysningar:
Planerat installationsdatum

lnom vattenskyddsområde

nL"

n

ru"i

OBS! Bifoga ritning. Se sidan 2.
OBS! Du måste lämna in anmälan innan verksamheten startar för att undvika milösanktionsavgift.
För handläggning av anmälan uttages en avgift enligt fastställd taxa. Taxan är fastställd av
Kommunfullmäktige $291 /2020. Faktura skickas separat.

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger att informationen
du lämnar fär lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd . Du har rätl att begära utdrag och
rättelser.

Orl och datum

Underskrift
Namnteckning

Ronneby Kommun
Miljö- & byggnadsförvaltningen

www.ronneby.se

I Namnförtydligande

Tel vxl: 0457-61 80 00
E-post: mbf@ronneby.se

Adress
Ronneby kommun
372 80 Ronneby

Till anmälan ska bifogas en situationsplan som beträffande typ av värmepump visar
1. För

2(2)

iordvärme och bergvärme

a, eventuella dricksvattenbr,lnnars och enskilda avlopps läge inom

b.

30 m från
anläggningen
slangarnas/rörens och läge (ytjordvärme) (husets hörn kan användas som
fixpunkt)

c. borrhälens
2.

läge (bergvärme)

För vtvattenvärme
sjölvattendrag som utnyttjas
slangarnas/rörens läge och djup (indirekt system)
vattenintags- och utsläppspunkter, läge och djup (direkt system)

a
b
c

Obs! Om ändringar görs vid anläggandet så mäste en reviderad situationsplan
lämnas.

Förklaringar till begrepp som används i blanketten
Ytiordvärme
Anläggning där värme utvinns ur marken med hjälp av ett nedgrävt, och till
värmepumpen kopplat, slang- eller rörsystem med en cirkulerande köldbärarvätska
(indirekt system) eller köldmedium (direkt system).
Berovärme
Anläggning där värme utvinns genom att ett mobvarande slang- eller rörsystem som vid
ytjordvärmeanläggning, istället för att vara nedgrävt i det ytliga markskiktet är nedfört i
ett borrhä|.
Ytvatlenvärme
Anläggning där värme utvinns genom att vattnet frän en sjö eller ett vattendrag antingen
pumpas till värmepumpen (kallas ofta öppet system) eller genom att ett slang- eller
rörsystem lagts ned i vatlnet (kallas ofta slutet system)
Köldmedium
Ämne som är inneslutet i en kreb och som genom tryckförändringar i kretsen fäs att växelvis förångas och
kondensera. Köldmediet tar upp värme vid förångningen och avger värme vid kondenseringen. Köldmedierna
bestär vanligen av olika klortluorkolväten, populärt kallade freoner. Vissa av dem är skadliga för ozonskiktet och
ska därtör avvecklas. Kontakta miljökontoret för besked om vilka bestämmelser som gäller sä aft Ni inte väljer eft
köldmedium som ska avvecklas inom kort.
Köldbärarvätska
Vätska, vanligen vatten blandat med nägot antifrysmedel, som genom att pumpas i ett slang- eller rörsystem i
mark, ytvatten med mera transporterar värme till köldmediet i värmepumpen. Etf system med ett slang- eller
rörsystem med köldbärarvätska kallas indirekt sysfern. Vid ytuattenvärme används ofta begreppef srufet systern.
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