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Anmälan/ansökan om installation av värmepump
Gäller för anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten med effektuttag mindre än 100 kW

Blanketten skickas till: Tingsryds
Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Allmänna uppgifter
Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning

Ägare, namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer och postort

Telefon arbete (även riknr)

Telefon bostad (även riknr)

E-post

Mobiltelefon

Godkänner kommunikation via e-post
Ja
Nej

Värmepump
Fabrikat

Typbeteckning

Installatör: Namn

Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer och postort

Installatören anlitar brunnsborrare som utför arbeten enligt Normbrunn 2016.
Ansökan om installation av värmepump (inom vattenskyddsområde) Områdets namn:
Anmälan om installation av värmepump

Typ och utformning
Bergvärme
Direktförfrågning
Ja
Nej
Grundvattenvärme
cikulationsbrunn
Grundvattenvärme
förbrukningsbrunn
Ytjordvärme med
kollektor förlagd
Direktförfrågning
Ja
Nej
Ytjordvärme med
kollektor förlagd i
Ytjordvärme öppet system
med vatten från
Annan typ, ange vad

Dimensionerat eluttag, kW

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

Borrhålsdjup, m

Antal borrhål

Borrhålsdjup, m
Borrhålsdjup, m

Vatten leds till

Kollektorlängt, m

På fastigheten

Utanför fastigheten

Kollektorlängd, m

Vattenområdets namn
Vattenområdets namn

Tillförd effekt, kW

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

Kollektorlängd, m
Vattnet leds till

Vid antal °C

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Köldmediekrets
Köldmedietyp

Köldmediemängd, kg

Övriga upplysningar

Köldbärarkrets
Frostskyddsvätska består av (om glykol, ange vilken typ) Mängd, liter

Procentuell blandning med vatten

Övrig mängd tillsatsämnen, t ex inhibitorer

Material i kollektorns slangar/rör
Typ av eventuella skarvar
Svetsade
Mekaniska

Anläggningens färdigställande
Anläggningen beräknas vara färdigställd, datum

Entreprenör
Företag / Namn
Adress
Postnummer / Ort
Tel.nr

SITAC certificatnummer (eller motsvarande)

Handlingar som skall bifogas
Situationsplan (helst i skala 1:400) skall bifogas som visar placering av borrhål/slangar i mark eller vatten (djup,
förankring o d), eventuell dricksvattenbrunn och eventuellt enskilt avlopp.
Rita även in avstånd mellan borrhål/slangar och fastighetsgränser, avstånd mellan borrhål/slangar och byggnader,
avstånd mellan borrhål/slangar och eventuell dricksvattenbrunn samt avstånd mellan borrhål/slangar och eventuellt
enskilt avlopp.
Säkerhetsdatablad för köldmedia skall bifogas.
Om planer finns att utnyttja mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggning skall vederbörligt tillstånd
inhämtas.

Underskrift av ägare

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Information om anmälan/ansökan
Anmälan som inte är fullständigt ifylld förlänger handläggningstiden. För handläggning av anmälan utgår en avgift i
enlighet med kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, adress, fastighetsbeteckning, person-/organisationsnummer, telefonnummer
och e-postadress
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som
framgår ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt
ärende
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
Lagringstid - För evigt
Personuppgiftsansvarig - Miljö- och byggnadsnämnden, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör
behandlingen av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du kan också
lämna in klagomål rörande personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken Kommunen/Behandling av
personuppgifter
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