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ANMÄLAN
Gällande Värmepumpanläggning
Insändes till:

För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det
viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med eventuella
bilagor.

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Innan miljökontoret fattar sitt beslut skickas ärendet för
yttrande till huvudman för vatten och avlopp.
Datum

Sökande
Namn

Personnummer-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Telefon dagtid

Namn

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Vattenförsörjning
Föreningens namn
Kommunalt vatten

Egen vattentäkt

Vattenledningsförening

Vattentäkt finns inom 30 m från den anmälda anläggningen

Ja (markera på karta, B för borrad eller G för grävd)

Nej

Enskild avloppsanläggning finns inom 50 m från den anmälda anläggningen

Ja (markera A på karta)

Nej

Borrhål finns för energiåtervinning inom 20 m från den anmälda anläggningen

Ja (markera E på karta)

Nej

Hela anläggningen ligger på egen mark

Ja

Nej (bifoga kopia på överenskommelse med annan markägare)

Avloppslösning
Kommunalt

Enskilt

Gemensamhetsanläggning

Typ av anläggning
Bergvärme

Ytjordvärme

Ytvattenvärme

Värmepump: Fabrikat och modell

Effekt

Köldmedium Typ

Material på kollektordel

Längd

Köldbärarvätska Typ

Mängd

Mängd

Tillsatsämnen

Sida 2 (2)

Entreprenör
Företagets namn
Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil

Bilagor (bifogas för att anmälan ska vara komplett)
Karta över fastighetens läge
Karta över vattentäkter, avloppsanläggningar och energibrunnar inom 100 meter
Karta över läge för borrhål eller köldbärarkrets i mark/vatten
Kopia på överenskommelse med eventuell annan markägare

Handläggningsavgift
Avgift för anmälan tas ut enligt fastställd taxa

Information om behandling av personuppgifter
Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer
information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Upplysningar
Installation av värmepumpsanläggning kan leda till oönskade
miljöeffekter. För att installera en värmepump för utvinning av
värme ur mark-, yt- eller grundvatten, krävs därför en anmälan
till miljönämnden.
Blanketten fylls med fördel i tillsammans med entreprenör

Namnförtydligande

Ansvar
Tänk på att det är du som har ansvaret för att skydda bl a
grannarnas vattentäkter och att ersätta skada som orsakas av
brunnsborrning.
Anmäl innan start
Att installera värmepumpsanläggning utan anmälan är olagligt
oh medför att du får betala miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

