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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan/ansökan om inrättande av värmepump för
utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten
Enligt miljöbalken och 17§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Sökande
Namn

Personnr./org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)

Telefon

Kontaktperson

E-post

Fastighet (platsen)
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Fastighetsägare (om annan än sökande)
Fastigheten har:

kommunalt dricksvatten

Enskilt dricksvatten

Värmepump
Fabrikat

Effekt

Typ av köldmedium

Mängd köldmedium

Typ av köldbärarvätska

Mängd köldbärarvätska

Installatör

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Besöksadress
Sveagatan 21

Telefon servicecenter
0243-740 00

E-post
miljokontoret@borlange.se
borlange.se
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Typ av värmepumpsanläggning
Bergvärme

Borrhålsdjup, meter

Antal borrhål

Borrentreprenör namn

Borrentreprenör adress

Anläggningen utförs enligt Normbrunn-16

Ja

Nej*

* Om anläggningen ej utförs enligt Normbrunn-16 ska tillvägagångsätt beskrivas i bilaga.
Ytjordvärme

Kollektorns längd, meter

Annat, ange vad

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Beskrivning

Om anläggningen ej utförs enligt Normbrunn-16 ska tillvägagångsätt beskrivas.

Karta

Skalenlig karta över fastigheten som visar: 1. Anläggningens läge med borrhål,
kollektorslangar eller liknande 2. Tomtgränser 3. Enskilda dricksvattentäkter 4. Ev.
störningskänslig verksamhet eller mark.

Underskrift av ansvarig för verksamheten
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
 Borrhål bör placeras minst 10 meter från fastighetsgräns.
 De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i
enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
 Minst sex veckor innan planerad installation bör anmälan inlämnats till miljönämnden. Observera
att anläggningen ej får inrättas innan ansökan är handlagd.
 Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av ansökan/anmälan enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. År 2020 är avgiften per timme 972 kr. För anmälan debiteras avgift
motsvarande två timmars handläggning och för ansökan debiteras avgift motsvarande tre timmars
handläggning.
Energirådgivning
Frågor som rör uppvärmningssystem, effektivitet, ekonomi och aktuella bidrag
kan ställas till kommunens energi- och klimatrådgivare , se mer information på borlange.se
Anmälan/ansökan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge alternativt till
miljokontoret@borlange.se

