Ansökan om tillstånd för inrättande av
värmepumpsanläggning (EB.24:13)
Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Gäller anläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten med effektuttag upp till och med 10 MW

Att sändas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Miljöenheten
tele: 0416-27 000
miljo@sjobo.se

Sökande
Namn

Telefonnr

Utdelningsadress

Epost

Postadress

Organisations-/Personnummer

Fastighet
Fastighetensbeteckning (där värmepumpen ska installeras)

Fastighetens adress

Fastighetens ägare (om annan än sökanden)

Telefonnr

Utdelningsadress

Epost

Postadress

Värmepump
Fabrikat och typbeteckning

Avgiven effekt (kW)

Installatör

Ackrediteringsnummer

Utdelningsadress

Telefonnr

Postadress

Epost

Utformning, öppna system
Grundvattenvärme

Borrhålens
djup (m)

Antal
borrhål

Flöde
(liter/min)

Flöde
(m³/dygn)

Ja
Ange hur:
återföring till mark
Ange vattenområdets namn:
avledning till vattenområde
Ytvattenvärme

med vatten från (Vattenområdets Flöde
namn)
(liter/min)

Flöde
(m³/dygn)

Vattnet avleds till (Vattenområdets namn)

Ja

Utformning, slutna system
Direktförångning

Ja
Bergvärme

Nej
Borrhålens
djup (m)

Antal
borrhål

Ja
Ytjordvärme

Ja
Ytvattenvärme

Ja

förlagd på fastigheten

Ja

Kollektorlängd (m)

Nej på

förlagd i (Vattenområdets namn)

Kollektorlängd (m)

2(2)
Annan typ av värmepump (ange vad)

Köldmedium
Köldmedium (beteckning, tex R 407 C)

Mängd (kg)

Köldbärarkrets
Frostskyddsvätska (produktnamn) i kollektorn

Total mängd (l)

Andel frostskyddsvätska (%)

Material i kollektorns slang/rör

Skarvar i mark eller vatten förekommer

Typ av skarvar

Ja

Nej

Svetsade

Mekaniska

Till ansökan skall bifogas:
1. Fackmannamässig ritning (skalenlig) som visar fastighetsgränser, tillfartsvägar, byggnader,
närliggande vattentäkter, avloppsanordningar, diken, sjöar och vattendrag samt placering av
borrhål/slang/rör i mark/vatten samt djup.
2. Säkerhetsdatablad för frostskyddsvätska
3. Kopia av grannes skriftliga godkännande om borrhål för utvinning av värme placeras närmre
än 10 m från grannens fastighetsgräns.
OBS! Om ansökan inte är fullständigt ifylld eller om någon av ovanstående uppgifter inte
bilagts ansökningshandlingarna återsänds ansökan för komplettering.

Övriga upplysningar

Datum och sökandens underskrift
Sjöbo kommunfullmäktige har beslutat om bl a följande avgifter (Kf § 14/20):
Handläggning av ansökan om inrättande av värmepumpanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten, enligt Sjöbo kommuns lokala föreskrifter meddelande med
stöd av miljöbalken (17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).
Ytjordvärme
Ytvattenvärme
Energibrunnar < 20 kW
Energibrunnar 21-100 kW
Energibrunnar 101 kW-10 MW
Grundvattenvärme

Antal timmar

3 timmar
4 timmar
3 timmar
5 timmar
7 timmar
Timavgift

Information om behandling av personuppgifter med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som lämnas
i denna ansökan/anmälan kommer att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun.
Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och
rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån
arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida; www.sjobo.se

