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ANMÄLAN/
ANSÖKAN

Installation av värmepump

Datum

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND
0155-380 00, registrator-msn@oxelosund.se

Skickas till

Anmälan om installation av värmepump upp till 10 megawatt enligt
17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälan om installation av värmepump mer än 10 megawatt enligt
enligt 21 kap 13 § miljöprövningsfördningen (2013:251)
Ansökan om installation av värmepump upp till 10 megawatt enligt
lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö enligt
17 § förordningen (1998:899) om mljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Fastighet där installation ska ske
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Tomträtt
Efternamn

2016-02-01 14:22:05

Ägare: Förnamn

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (även riktnr)

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefon kvällstid (även riktnr)

Anmälare/Fakturamottagare (om annan än ägaren)
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Telefon (även riktnr)

Postort

E-postadress

Typ och utformning
Borrhålsdjup, m

Antal borrhål

Borrvinkel, grader

Vattnet leds till

Kollektorlängd, m

Bergvärme
Direktförångning

Ja

Nej
Borrhålsdjup, m

Grundvattenvärme
cirkulationsbrunn
Borrhålsdjup, m

Grundvattenvärme
förbrukningsbrunn
Kollektorlängd, m

Ytjordvärme med
kollektor förlagd

på fastigheten

utanför fastigheten
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Direktförångning

Ja

Nej
Vattenområdets namn

Kollektorlängd, m

Ytvattenvärme med
kollektor förlagd i
Vattenområdets namn

Ytvattenvärme, öppet
system med vatten från
Annan typ, ange vad

Beskrivning av hur borrvattnet tas om hand

Vattnet leds till
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Värmepump
Fabrikat

Modell

Avgiven effekt (kW) vid 0/35°

Tillförd effekt (kW) vid 0/35°

Avgiven effekt (kW) vid 0/50°

Köldmedium i värmepump

Mängd köldmedium, kg

Material i kollektor

Total volym köldbärare i kollektor, liter

Antal pumpar
Tillförd effekt (kW) vid 0/50°

Frostskyddsmedel i köldbärare

Andel i procent

Modell

Antal pumpar

Övriga mängd tillsatsämnen, t ex inhibitorer

Typ av eventuella skarvar

Mekaniska

Svetsade
Fabrikat
Avgiven effekt (kW) vid 0/35°

Tillförd effekt (kW) vid 0/35°

Avgiven effekt (kW) vid 0/50°

Köldmedium i värmepump

Mängd köldmedium, kg

Material i kollektor

2016-02-01 14:22:05

Total volym köldbärare i kollektor, liter

Tillförd effekt (kW) vid 0/50°

Frostskyddsmedel i köldbärare

Andel i procent

Övriga mängder tillsatsämnen, t ex inhibitorer

Typ av eventuella skarvar

Svetsade

Mekaniska

Anläggningens färdigställande
Tidpunkt då arbetet beräknas påbörjas, datum

Tidpunkt då arbetet beräknas vara avslutat, datum

Installatör
Företagets namn

Branschorganisation

Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (även riktnr)

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefon kvällstid (även riktnr)

Borrare
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Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (även riktnr)

Postnummer

E-postadress

Postort

Certifiering enligt SP Certifiering

Telefon kvällstid (även riktnr)
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Bilagor
Situationsplan *

* Situationsplan (helst i skala 1:400) som visar placering av borrhål/slangar/rör i mark/vatten
(djup, förankring o d), närmaste granne, eventuell dricksvattenbrunn m m

Resultat av jordanalys

Intyg från markägare
(om annan än sökanden)

Intyg från grannar

Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på av kommunen fastställd taxa.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer information.
Uppgiftslämnarens underskrift
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Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighet,
personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, epost-adress. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna hantera (administrera, handlägga och besluta)
miljöskyddsärenden. Miljöskyddsärenden kan innefatta ansökan, tillsyn, rådgivning
och fakturering.
Vi har fått dina personuppgifter från dig, alternativt kan dina personuppgifter komma från
fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Uppger du inte de efterfrågade personuppgifterna i ansökan eller vid övriga
miljöskyddsärenden kan vi inte behandla ditt ärende. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som
ett led i myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten, journalister, företag,
myndigheter och anställda inom Oxelösunds kommun. Vi kan även komma att dela
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun,
Organisationsnummer: 212 000-0324, adress: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på telefon: 0155-38000 eller e-post: kommun@oxelosund.se. Du når vårt
dataskyddsombud på telefon: 0157-43 00 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

