Anmälan av värmepump som utvinner värme ur
mark, yt- eller grundvatten enligt 17 § förordning
(1998:899)
om
miljöfarlig
verksamhet
och
hälsoskydd, alternativt ansökan om tillstånd enligt
gällande skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde
då ansökan avser samma typ av anläggningar som
ovan men inom vattenskyddsområde.
Anmälan/ansökan skickas till Arvika kommun, 15 Myndighetsnämnden, 671 81 ARVIKA.
Tänk på att en komplett anmälan ska ha inkommit till miljöstaben senast sex veckor innan
verksamheten påbörjas. Enligt 9 kap 6c § miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas
tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. Det är
därför viktigt att alla tillämpliga fält i blanketten fylls i och att den situationsplan som efterfrågas
på nästa sida är korrekt och tydligt utförd. Om relevant information saknas eller om
situationsplanen är undermåligt utförd behöver kompletteringar begäras in vilket förlänger
handläggningstiden.

Ansvarig för anläggningen
Ägaren är ansvarig för anläggningen om inte särskild överenskommelse gjorts med brukaren.
Namn

Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

Ort

E-postadress

Fastighetsägare (om annan än sökande/anmälande)

Telefonnummer (fastighetsägaren)

Anläggningens placering
Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Närhet till enskilda avlopp och borrade vattentäkter
Ange om det finns enskilda avlopp och/eller borrade vattentäkter inom ett område med radien 100 m
från den planerade värmepumpsanläggningen. Om ja, markera dem i situationsplanen på nästa sida.
☐ Ja, enskilda avlopp finns i området
☐ Ja, enskilda borrade vattentäkter finns i området
☐ Ja, både enskilda avlopp och vattentäkter finns i området
☐ Nej, vare sig enskilda avlopp eller borrade vattentäkter finns i området

Värmekälla
☐ mark (jordvärme)

☐ grundvatten (bergvärme)

☐ ytvatten (sjö, älv eller liknande)

Brunnsborrningsföretag eller installatör
Om borrning är aktuell - lämna i första hand uppgifter om brunnsborrningsföretaget. Om det inte är
känt vem som ska anlitas för borrning anges installerande rörfirma.
Brunnsborrningsföretag/installatör

Fabrikat, modell och årsmodell, effekt
Fabrikat och modell

Årsmodell

Effekt (kW)

Köldmedium och mängd
Information om vilket köldmedium och vilken köldmediemängd som används för den modell du tänkt
installera går oftast att finna i produktfaktabladet för värmepumpen och på tillverkarens hemsida.
Köldmedium (t ex R 404 A, R 407 C)

Köldmediemängd (kg)

Situationsplan
En situationsplan ska bifogas - använd gärna utrymmet nedan. Situationsplanen ska vara i lämplig
skala (t ex tomtskala) och visa hela fastigheten med bostadshus och eventuella uthus. Borrhålets,
mark- eller sjökollektorns tänkta placering, din egen dricksvattenbrunn samt andra fastighetsägares
planerade eller befintliga dricksvattenbrunnar (i de fall de ligger inom 100 meter från den plats där du
avser att placera borrhålet) ska också anges. Om sjökollektor ska anläggas ska intilliggande
fastigheter där sjövatten används som dricksvatten anges. Ange kartans norrläge.
Fastighetsbeteckning

Underskrift
Ort och datum

Underskrift (fastighetsägare)

Namnförtydligande

Avgift

Enligt den taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som fastställdes i kommunfullmäktige den 16
december 2019 debiteras handläggning av en anmälan enligt 17§ förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten med en effekt på högst 20 kW med 2 060 kronor. Vid en effekt över 20 kW upp till 10 MW
är avgiften 4 120 kronor. Anläggningar med en uttagen effekt större än 10 MW är anmälningspliktiga
enligt 21 kap 16§ miljöprövningsförordningen och ska anmälas på annan blankett. Avgiften indexregleras årligen.
Personuppgifter

De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för myndighetsnämndens administration
och andra åtgärder som behövs för handläggning av ärendet samt för framtida tillsyn och
sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa
ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen,
offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen samt dataskyddslagstiftningen och kan komma att lämnas
till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Som enskild har du rätt att,
efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter som finns i registret. Efter begäran ska felaktiga eller
ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.
Du kan läsa mer om hur Arvika kommun hanterar personuppgifter på www.arvika.se/dataskydd.

