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Ansökan om tillstånd att installera värmepump
Enligt paragraf 17 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(SFS 1998:899) och paragraf 7 i Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Sökande

Fastigshetsbeteckning där värmepumpen ska installeras
Namn

Personnummer

Adress
Postnummer och postadress

Installationsföretag

E-post

Telefon

Namn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Adress
Postnummer och postadress

Borrföretag

E-post

Telefon

Namn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Adress
Postnummer och postadress
E-post

Telefon

Certifieringsnummer hos Sitac (måste fyllas i)

Lämna ansökan i god tid innan du börjar arbetet med
värmepumpen. Handläggningstiden är upp till sex veckor
efter att vi har fått in en komplett ansökan.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Vattenskyddsområde

Vattentäkt
och avlopp

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.
Ja

Nej

Fastigheten har

Kommunalt vatten

Enskilt vatten (rita in brunnen på kartan)

Fastigheten har

Kommunalt avlopp

Enskilt avlopp (rita in brunnen på kartan)

Avståndet till närmsta vattentäkt är _____ meter.
Avståndet till närmsta enskilda avlopp ______ meter.

Uppgifter om värmepumpen
Tidigare
värmekälla

Som värmekälla användes tidigare __________________________________________________
Exempelvis elvärme eller eldning med olja

Om du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen, på blankett MBF_15.Cisternurbruk.

Typ av
värmepump

Fabrikat ________________________________________________________________________
Bergvärme med kollektor
Annat, ange typ av system. Exempelvis jordsystem, ytvattensystem eller öppet system.
_______________________________________________________________________________

Borrhål

Borrhålets djup är _____ meter

Antal borrhål är ____ stycken

Vid gradning eller vinkling av borrhål:
Borrvinkel _____ grader

Köldmedium

Riktning borrhål (till exempel väst eller sydväst) __________

Mängd köldmedium i värmepumpen ______ kilo.
Typ av köldmedium i värmepumpen, exempelvis freon R407C ____________________________

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Effekt

Värmepumpen beräknas ge effekten _____ kilowatt.
Varav den tillförda effekten är _____ kilowatt vid temperaturen _____ grader.

Kollektor

Kollektor och markslang är cirka meter _____ lång. Dess totala volym är _____ liter.
Som frostskydd används __________________________________________________________
(Skriv handelsnamn, exempelvis Brineol, Svedol eller Thermol)
i en ____ procentig blandning med vatten.
Övriga tillsatsämnen är ___________________________________________________________
Det inte är tillåtet med blandningar som innehåller etylenglykol.

Ditt installationsföretag kan hjälpa dig med uppgifter om kollektorns längd och volym.

Jag skickar
med följande
handlingar

Tydlig karta som visar bostadshus, vattentäkter inom 50 meter, avlopp (både brunn och efterföljande rening), värmepump, borrhål och kollektorslang. Markera även dina grannars avlopp
och borr- eller energihål.
Avtal om upplåtelse av annans mark (MBF_4.Avloppannansmark).

Lämna bifogade handlingar i ett exemplar. Handlingarna ska vara ritade med linjal, skalenliga, måttsatta, svartvita och kontrastrika. De ska vara tydliga, lättlästa och markerade med fastighetsbeteckning. Handlingar på rutat papper acepteras inte.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Sökandes
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Du betalar en avgift för din ansökan. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
och invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund
Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har
hand om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och
tillsynsuppdrag. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom
miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och
bygglovsärenden. Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad
olika lagar med tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel
plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen
och förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker
därmed utifrån att det finns rättsliga förpliktelser och för att den
fullgör uppgifter av allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt
ärende på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som
personnummer, adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter.
Uppgifterna sparas i våra ärendehanteringssystem och arkiveras
enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar
som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar
endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller
myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller
myndighetsbeslut.

Nöjd-kund-undersökning
Vi deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
kundundersökning Nöjd-Kund-Index för att ta reda på vad du tycker
om vår service samt kunna utveckla och förbättra vår service. Du
som varit i kontakt med oss kan därför bli kontaktad av ett
undersökningsföretag. De myndighetsområden som omfattas av
kundundersökningen är brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Flera kommuner i Sverige deltar i undersökningen. Förutom att
kommunen får ett underlag för att prioritera insatser, kan kommunen
också jämföra sig med andra som gör samma undersökning och lära
av varandra.
Du kan läsa mer om undersökningen och följa tidigare resultat på
SKL:s webbplats skl.se/företagsklimat.
I enlighet med dataskyddsförordningen är all data som lagras i SKL:s
insiktsdatabas/webbverktyg anonymiserad. Materialet används för
statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer
eller företag i databasen.
Du kan läsa mer om hur undersökningsföretaget hanterar dina
personuppgifter på deras webbplats origogroup.com.
Personuppgiftsansvar
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig är det
enklast att kontakta kommunens kontaktcenter på telefon
0171-62 50 00 eller e-post kommunen@enkoping.se.

