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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR INRÄTTANDE AV VÄRMEPUMP
-Mindre än 10 MW
Ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning enligt;
17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899),
2 § Ekerö kommuns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (01FS 1999:105, 15:6)
7 § skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde (dnr. 18513-2001-65713)

Sökande
Namn

Telefon

Adress

Telefon mobil

Postadress

e-post adress

Fastighet för installation
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon

Adress

Postadress

Information om fastigheten
Fastighetens vattenförsörjning
Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Vattenförening, namn:_________________________________

Fastighetens avloppssystem
Kommunalt avlopp

Egen infiltrationsanläggning

Annat: _________________________________

Ligger fastigheten inom ett vattenskyddsområde?
Ja, primär skyddszon östra Mälarens vattenskyddsområde
Ja, sekundär skyddszon östra Mälarens vattenskyddsområde
Ja, namn på vattenskyddsområde:______________________________________________
Nej

Installatör
Firmanamn

Telefon

Adress

Certifieringsnummer

Postnummer

Postadress

e-post
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Borrare
Firmanamn

Telefon

Adress

Certifieringsnummer

Postnummer

Postadress

e-post

Anläggning

□ Bergvärme
□ Ytjordvärme

Borrdjup

Antal borrhål

Borrvinkel

Kollektorlängd

Antal slingor

Högsta
grundvattenyta (m)
från marknivå

Kollektordjup från marknivå (m)

Bäring (riktning)

Jordart

Ligger anläggningen inom den egna fastigheten?
Ja
Nej (bifoga skriftlig överenskommelse med berörd markägare)

□ Grundvattenvärme
□ Ytvattenvärme

Borrdjup

Returvatten leds till
Kollektorlängd

Vattenområdets
namn

Slutet system med kollektor

Fastigheten har rådighet över vatten där kollektorn ska ligga
Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Värmepump
Värmepumpsfabrikat

Typbeteckning

Avgiven effekt, kW

Totalvolym köldbärare i
kollektor, liter

Köldmedium i värmepump

Mängd köldmedium, kg

Mängd köldmedium,
CO2e1

Material i kollektor

Frostskyddsmedel i köldbärare, (produktnamn)

1

Andel i %

Information om CO2ekvivalenter och beräkning finns på: http://alltomfgas.se/anlaggningskollen
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Närområde
Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga eller planerade energibrunnar närmare än 20 meter från
mitt planerade borrhål.
Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga dricksvattenbrunnar närmare än 30 meter från mitt
planerade borrhål.
Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga avloppsanläggningar såsom markbäddar, infiltrationer
eller reningsverk närmare än 30 meter från mitt planerade borrhål.
Jag har försäkrat mig om att det inte finns vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller tillhandahåller
mer än 10 m3 /dygn eller används för kommersiell verksamhet inom en radie på 100 m från planerat borrhål.

Oljecisterner
Finns det en oljecistern på fastigheten?
Ja

Nej

Om ja, - har den tagits ur bruk eller ska den tas ur bruk?
Ja

Nej

Markföroreningar
Har det förekommit industriverksamhet som kan ha
förorenat marken på fastigheten?

Ja

Nej

Vet inte

Har det förekommit någon form at utsläpp eller spill på
platsen?

Ja

Nej

Vet inte

Har det utförts någon miljöteknisk markundersökning
eller sanering tidigare på fastigheten?

Ja

Nej

Vet inte

Har det funnits avfallsupplag, kemikalieupplag,
cisterner/tankar, oljeavskiljare som kan ha förorenat
marken på fastigheten?

Ja

Nej

Vet inte

Är platsen registrerad i kommunens kartdatabas om
förorenade områden eller i Länsstyrelsens databas för
potentiellt förorenade områden?

Ja

Nej

Vet inte

Detta är markerat på den situationsplan för bergvärme
som du beställer kostnadsfritt från Miljö- och
hälsoskyddskontoret via

Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor ska resultat från miljöteknisk markprovtagning eller en
annan förklaring som bekräftar det inte innebär risk för spridning av föroreningar i samband med borrningen
bifogas.
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Bilagor

Situationsplan som inom en radie på 50 m från planerad bergvärmebrunn (eller
inom en radie på 100 m från övriga typer av anläggningar d.v.s. ytjordvärme,
grundvattenvärme eller ytvattenvärme) visar:
- Fastighetsgränser,
- läge för befintliga energibrunnar
- läge för planerad anläggning,
- läge för omkringliggande dricksvattenbrunnar samt
- läge för omkringliggande markbäddar, infiltrationer eller reningsverk.
Intyg från markägare (om annan än sökande)
Provresultat från miljöteknisk markundersökning eller annan riskbedömning av
föroreningsnivå.
Annat: ______________________________________________

Övrigt

………………………………………………….
Underskrift

………………………………………………….
Ort och datum

………………………………………………….
Namnförtydligande

Ansökan med bifogad situationsplan skickas till:
Miljökontoret
Box 205
178 23 Ekerö

För handläggning av ansökan/anmälan debiteras
avgift enligt särkskild taxa.

Eller med e-post till:
miljokontoret@ekero.se

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679), se nästa sida
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INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer,
organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din
ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den
sökande.
Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna
krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev avgifter enligt
gällande taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte
handlägga ditt ärende, delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom
kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all
information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
miljonamnden@ekero.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att
alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna
handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock
uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.
__________

Miljökontoret | Box 205 | 178 23 Ekerö | Besök: Tappströmsvägen 2 | Växel: 08-124 57 100

