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Ansökan om tillstånd att installera värmepump
Enligt paragraf 17 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(SFS 1998:899) och paragraf 7 i Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Sökande

Fastighetsbeteckning där värmepumpen ska installeras
Namn

Personnummer

Adress
Postnummer och postadress
E-post *

Telefon

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Installationsföretag

Namn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Adress
Postnummer och postadress

Borrföretag

E-post

Telefon

Namn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Adress
Postnummer och postadress
E-post

Telefon

Certifieringsnummer hos Sitac (måste fyllas i)

Lämna ansökan i god tid innan du börjar arbetet med värmepumpen.
Handläggningstiden är upp till sex veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan.
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Vattenskyddsområde

Vattentäkt
och avlopp

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.
Ja

Nej

Fastigheten har

Kommunalt vatten

Enskilt vatten (rita in brunnen på kartan)

Fastigheten har

Kommunalt avlopp

Enskilt avlopp (rita in brunnen på kartan)

Avståndet till närmsta vattentäkt är _____ meter.
Avståndet till närmsta enskilda avlopp ______ meter.

Uppgifter om värmepumpen
Tidigare
värmekälla

Som värmekälla användes tidigare __________________________________________________
Exempelvis elvärme eller eldning med olja

Om du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen, på blankett MBF_15.Cisternurbruk.

Typ av
värmepump

Fabrikat ________________________________________________________________________
Bergvärme med kollektor
Annat, ange typ av system. Exempelvis jordsystem, ytvattensystem eller öppet system.
_______________________________________________________________________________

Borrhål

Borrhålets djup är _____ meter

Antal borrhål är ____ stycken

Vid gradning eller vinkling av borrhål:
Borrvinkel _____ grader

Köldmedium

Riktning borrhål (till exempel väst eller sydväst) __________

Mängd köldmedium i värmepumpen ______ kilo.
Typ av köldmedium i värmepumpen, exempelvis freon R407C ____________________________

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Effekt

Värmepumpen beräknas ge effekten _____ kilowatt.
Varav den tillförda effekten är _____ kilowatt vid temperaturen _____ grader.

Kollektor

Kollektor och markslang är cirka meter _____ lång. Dess totala volym är _____ liter.
Som frostskydd används __________________________________________________________
(Skriv handelsnamn, exempelvis Brineol, Svedol eller Thermol)
i en ____ procentig blandning med vatten.
Övriga tillsatsämnen är ___________________________________________________________
Det inte är tillåtet med blandningar som innehåller etylenglykol.

Ditt installationsföretag kan hjälpa dig med uppgifter om kollektorns längd och volym.

Jag skickar
med följande
handlingar

Tydlig karta som visar bostadshus, vattentäkter inom 50 meter, avlopp (både brunn och efterföljande rening), värmepump, borrhål och kollektorslang. Markera även dina grannars avlopp
och borr- eller energihål.
Avtal om upplåtelse av annans mark (MBF_4.Avloppannansmark).

Kartan ska vara skalenlig, måttsatt och kontrastrik. Handlingarna ska vara tydliga, lättlästa och markerade med fastighetsbeteckning. Vi tar gärna emot handlingarna i pdf-format. Det underlättar registreringen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Sökandes
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Du betalar en avgift för din ansökan. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

