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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE AV
VÄRMEPUMP – enligt 17 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter.
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Personuppgifter sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Bostadsadress

Postnummer

E-postadress

Telefonnummer (hem)

Ortnamn

Telefonnummer (mobil)

Fastighet där anläggningen ska placeras
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Adress

Postnummer

Ortnamn

Ansökan/anmälan avser
Bergvärme

Ytvattenvärme

Ytjordvärme

Annat

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten

Egen enskild vattentäkt

Kommunalt avlopp

Egen enskild avloppsanläggning

Ligger den planerade verksamheten inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Vet ej

Avstånd
Avstånd mellan planerat borrhål och den egna vattentäkten ______________meter
Avstånd mellan planerat borrhål och annan enskild vattentäkt ______________meter

Avstånd mellan planerat borrhål och den egna avloppsanordningen ______________meter
Avstånd mellan planerat borrhål och annan enskild avloppsanordning ______________meter

Avstånd från planerat borrhål till närmaste fastighetsgräns:_____________meter
Finns annat borrhål inom 20 meter från planerat borrhål

Ja

Nej

Om Ja, ange avstånd till borrhål_______________meter och vilken fastighet _______________________

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150 – 577 00
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Om värmepumpen
Fabrikat och modell

Borrhålsdjup

Gradning av borrhålet Ja

Antal borrhål

Kollektorns längd

Ange grader:_________________ Nej

Om Ja, ska borrhålets botten markeras in på situationsplanen
Uttagen effekt

Typ av köldmedia

Mängd köldmedia kg / tonCO2e

Volym köldbärarvätska: ____ liter

Koncentration ___________%

Köldbärarvätska

Hur kommer det borrkax som uppkommer att omhändertas?

Brunnsborrare
Företagets namn och namn på brunnsborrare

SP Certifieringsnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Installatör
Företagets namn
Adress

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Bilagor som ska bifogas:
Situationsplan (skalenlig) där det framgår:
 Borrhålets placering
 Borrhålets botten vid gradning
 Ledningsdragning från borrhålet in till huset
 Avstånd till bostadshus och fastighetsgräns
Grannyttrande Vid avstånd kortare än 10 meter till fastighetsgräns ska skriftligt yttrande från berörd
fastighetsägare bifogas, se separat blankett

Information
Om värmepumpen ska ersätta befintlig oljecistern ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsenheten att
cisternen tas ur bruk. Anmälan görs på separat blankett.

Avgift
För handläggning av ansökan/anmälan debiteras en avgift enligt gällande taxa (KFS nr 4.02).

Ansökan skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm

Sökandens underskrift
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

