Anmälan om installation av
värmepumpsanläggning
Skickas till:

Miljö- och bygglovsnämnden
Järfälla kommun
177 80 Järfälla

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Dataregistret används för administration av
miljö- och bygglovsnämndens ärenden. För information och rättelse i
registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten. Du
kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se

Anmälan gäller installation av anläggning som använder grundvatten, ytvatten, berg eller mark som värmekälla

Sökande
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Anläggning, besöksadress (om annan än sökande)

Postadress

Fastighetsbeteckning
Fakturaadress (om annan än sökande)

Postadress

Anläggning
Fabrikat

Modell/Typ

Typ av värmekälla, (ex. bergvärme, jordvärme eller annat)

Installatör, namn och telefon

Angiven uteffekt, kW

Köldbärarvätska: namn och mängd i liter

Köldmedia i värmepump

Mängd i kg

Mängd i CO2e

Andel vatten

Ev. övriga tillsatsmedel
Mängd

Skyddsanordningar mot läckage, (ange typ av anordning)

Slangskarvar (ex. svetsade, helsvetsade)

Borrentreprenör: namn och Sitacs certifieringsnummer

Är kylkretsen hermetiskt tillsluten
Ja N Nej

Antal borrhål

Borrvinkel

Borrdjup m

Riktning: markera på karta

Borrhålets placering markeras på planritningen
Borrvinkel är större än 0°. Borrhålets botten markeras ut på planritningen
Planerad start för borrningen

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Telefon växel: 08-580 285 00
Fax: 08-580 174 15

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043

Behövs ett grannyttrande?
Utgå från placeringen av din planerade värmepumpsanläggning och svara på frågorna nedan för att
se om du behöver skicka in ett grannyttrande.
Ja

Nej
Avstånd från borrhål till angränsande fastigheter är minst 20 meter
Avstånd till närmsta borrhål för värmepump är minst 20 meter
Avstånd till enskild borrad brunn för dricksvattenförsörjning är minst 30 meter

Om du har svarat nej på någon av ovanstående frågor ska berörd granne få ta del av anmälan och ha
tillfälle att yttra sig om anläggningen, se separat blankett för grannyttrande.
Grannyttrande bifogas
Borrning utförs enligt Normbrunn 16
Beskriv hur borrkaxvatten kommer tas omhand

Jag/vi byter ut köldmedia när bättre miljömässigt alternativ finns och det är tekniskt möjligt.
Detta krav kommer även att ställas i beslutet.
Skalenlig planritning i 1:100, 1:200, 1:300 eller 1:400 med anläggningens läge på tomten och läge i
huset bifogas
Absorptionsmedel för oljeupptagning finns lättillgängligt vid arbetsstället.
Är borrhål placerade inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde? (För
information om vattenskyddsområdet, se Järfälla kommuns hemsida)
Ja
Nej
Om ja, vilka försiktighetsåtgärder ska utföras?
Borraggregatet ska placeras på tätt underlag för att undvika att spill från aggregatet kommer ut på
marken.

Nuvarande värmesystem

Att tänka på





Ansökan/anmälan måste vara fullständigt ifylld för att handläggningen ska påbörjas. Vid
ofullständig ansökan/anmälan kommer vi att begära in komplettering.
Kontrollera att det inte finns tunnlar eller ledningar för el, tele, vatten eller avlopp i närheten av det
planerade borrhålet.
Påbörja inte borrningen innan beslutet vunnit laga kraft dvs. tre veckor efter att grannar som haft
synpunkter på anmälan tagit del av beslutet.

Anmäler enligt lämnade uppgifter
Namnteckning
Ort och datum
Sökande, namnteckning

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information

En avgift tas ut för anmälan av bergvärmepumpsanläggningen och övriga anläggningar.
Avgiften debiteras enligt kommunfullmäktige fastställd taxa den 20 november 2017.
Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut som tillsynsmyndigheten fattar.
Avgiften ska betalas även i de fall den sökande tar tillbaka sin anmälan.
För närvarande är anmälningsavgiften:
- bergvärmepumpsanläggning avsedd för 1-5 borrhål 4200 kr.
- bergvärmepumpsanläggning avsedd för fler än 5 borrhål 6300 kr
- övriga anläggningar utgår timavgift om 1050 kr/timme
Om miljö- och bygglovsnämnden anser det motiverat att utföra tillsyn av anläggningen tas en extra
avgift för tillsyn ut om 1050 kr/timme.

