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Värmepump, ansökan om tillstånd

Datum: _____________
Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
Telefon: 026-17 80 00
miljo@gavle.se

Skickas till:
E-post: miljo@gavle.se eller
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
801 84 Gävle

Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden.

Sökande
För- och efternamn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefon-/mobilnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än ovan)

Organisations-/Personnummer (om annan än ovan)

Utdelningsadress (gata, box etc.) (om annan än ovan)

Postnummer (om annan än ovan)

Postort (om annan än ovan)

Fastighet där installation ska ske
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (om annan än utdelningsadress)

Postnummer (om annan än utdelningsadress)

Postort (om annan än utdelningsadress)

Uppgifter om bergvärme
Antal borrhål

Vinkel/riktning av borrhål (0o = rätt ned. Markera riktning på karta)

Borrdjup (meter per borrhål)

Skyddsavstånd till byggnader, det är minst 4 meter mellan energibrunn och närmaste byggnad?

Ja
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Det finns borrhål för bergvärme närmare än 20 meter från det planerade borrhålet?

Ja, ange läge och avstånd på kartan.

Nej

Vid borrning, beskriv hur borrvattnet/kaxet kommer att tas om hand:

Värmepumpsanläggningen
Typ av anläggning (t ex bergvärme, ytjordvärme, sjövärme)

Effekt (kW)

Typ av köldbärarvätska
(produktnamn)

Koncentration, %
(produkt i förhållande till vatten)

Total volym köldbärarvätska , liter
(inklusive vatten)

Köldmedietyp

Köldmediemängd (ton CO2-ekvivalenter)

Hermetiskt sluten köldmediekrets?

Om ja, är den märkt?

Ja

Nej

Ja

Nej

Automatisk avstängning vid tryckfall i kollektorslangen?

Ja

Nej

Uppgifter om fastigheten
Fastigheten ligger inom skyddsområde för dricksvattentäkt?

Ja, inre

Ja, yttre

Nej

Fastigheten har

Fastigheten har

Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp

Egen vattenbrunn, ange läge på kartan

Eget avlopp, ange läge på kartan

Andra fastigheter inom 50 m från den planerade värmepumpsanläggningen har egna vattenbrunnar
(om ja, markera på kartan)

Ja

Nej

Andra fastigheter inom 50 m från den planerade värmepumpsanläggningen har egna avloppsanläggningar
(om ja, markera på kartan)

Ja

Nej

Fastigheten har tidigare haft oljeuppvärmning?

Ja, cistern tas bort

Ja, cistern kvar

Nej

Borrning, kollektorsättning och pumpmontering ska utföras enligt rekommendationer som anges i Normbrunn-16 ”Vägledning för att borra brunn”.
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Aktörer vid installation
Installatör

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Installatör ansluten till branschorganisation?

Ja

Nej

Om ja, vilken:
Utförs ingrepp i köldmediasystemet vid installation?

Ja

Nej

Brunnsborrare

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Brunnsborrare ansluten till branschorganisation?

Ja

Nej

Om ja, vilken:
Brunnsborrare certifierad enligt SGU.s kravspecifikation?

Ja

Nej

Bilaga
Ange utifrån ritning placering av planerat borrhål/kollektorslang och avstånd inom 50 meter från
denna till: enskilda avlopps eventuella infiltrerade delar, dricksvattenbrunnar (ska framgå om de
är borrade eller grävda) och värmepumpsanläggningar. Ange även marklutning samt eventuell
riktning ifall borrhålet vinklas.
Beskrivning av tätnings- och försiktighetsåtgärder vid installation inom vattenskyddsområden.

Avgifter
En avgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa tas ut för handläggning av ansökan.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Skriv ut

