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Anmälan om installation av
värmepump
enligt 17§ Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Gäller anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten med
effektuttag mindre än 10MW
Fastighet som ansökan avser
Folkbokföringadress
Värmepump
Köldmediakrets
Typ och utformning
Direktförångning
Direktförångning
Normbrunn -07 av SGU (Sveriges geologiska undersökning) tillämpas vid utfärdandet
För komplett anmälan ska säkerhetsdatablad för frostskyddsvätska och situationsplan bifogas. Om anmälan ej är komplett väntas handläggningen ta längre tid.
Borrkax
Utsläpp sker till:
Sedimentering sker
Effektuttag (ansökan skickas till Länsstyrelsen om effekten ger mer än 10MW)
Köldmediekrets
Köldbärarkrets
Typ av eventuella skarvar
Situationsplan
Ligger inom vattenskyddsområde
Situationsplan (helst i skala 1:400) som visar placering av borrhål/slangar/rör i marken/vatten (djup, förankring o dyl),  eventuell dricksvattenbrunn inom 30 meter och enskild avloppsanläggning inom 50 meter ska bifogas. Vid utnyttjande av annans mark krävs tillstånd. Vid placering av borrhål på eller närmare än 10m från grannfastighet och/eller närmare än 20m från närmsta borrhål begärs yttrande från granne. Om planer finns att utnyttja annans mark, eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen ska deras tillstånd inhämtas. Säkerhetsdatablad ska bifogas.
Avgift
En avgift för handläggningen av anmälan tas ut enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Anläggningens färdigställande
Övriga upplysningar
Underskrift
Båstads kommun                  
 
Samhällsskydd
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
Skickas till:                  
Båstads kommun
Samhällsskydd
269 80  BÅSTAD
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