1 (3)

Blankett
Installation av värmepump
Ansökan
Skickas till

Bygg- och miljöförvaltningen
195 85 Märsta
Sökande och fakturamottagare
Namn

Organisations- eller personnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten
Kommunalt avlopp

Enskilt/Gemensamt dricksvatten
Enskild/Gemensam avloppsanläggning

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Avstånd till enskilt dricksvatten och avloppsanläggning(om enskild)
Antal meter till egen vattentäkt

Borrad

Grävd

Antal meter till GRANNENS vattentäkt

Borrad

Grävd

SIG7000, v3.0, 203-03-22

Antal meter EGEN enskild avloppsanläggning

Antal meter till GRANNENS enskilda avloppsanläggning

•
•

Rekommendationer enligt Normbrunn 16 är att man håller minst 30m mellan avlopp och
tilltänkt borrhål/energibrunn.
Dricksvattenbrunn och enskilt avlopp ska markeras ut på situationsplanen.

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

E-post

byggochmiljonamnden@sigtuna.se

Org.nr

212000-0225
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Beskriv hur borrslammet/borrkaxet tas om hand.

Typ av anläggning

Bergvärme

Grundvattenvärme

Borrhålsdjup(meter)

Värmepumpsfabrikat

Ytjordvärme

Ytvattenvärme

Antal borrhål

Antal
värmepumpar

Typ/Modell

Borrvinkel(grader)

Angiven effekt(KW) vid 0/35
grader

R-beteckning på köldmedium

Mängd köldmedium(i kg)

Ange köldbärarvätska och koncentration i %

Total antal liter köldbärarvätska

Borrare
Företagets namn

Kontaktperson

Sitacs certifieringsnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Postort

Installatör
Företagets namn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Postort

Tillförd effekt(KW) vid
0/35 grader
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Övrig information

Dessa handlingar ska bifogas till ansökan

Skalenlig situationsplan med följande info:
• Borrhålen (djup och vinkel. Vinkeln visas genom pilar)
• Kollektorslangens placering
• Enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet
• Byggnader, tomtgränser och vägar
• Värmepumpens placering
Synpunkter från grannar som har sin tomtgräns inom 20 meter från borrhålets mittpunkt eller
kollektorslang.

Avgift

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som
kommunfullmäktige har fastställt.

Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Datum

