Blanketten skickas till

Leksands kommun
Miljöenheten
793 80 Leksand

Anmälan om installation av värmepumpsanläggning
Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Gäller anläggning <10 MW
Uppgifter om sökande och fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande

Personnummer/organisationsnummer

Post- och fakturaadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Anmälan avser

☐ Bergvärme

☐ Jordvärme ☐ Ytvattenvärme (sjö) ☐ Annat

Värmepump: (fabrikat och modell)

Effekt (max och max uttagen)
Tillförd:
W
Uttagen:

Typ av köldmedium

W

Mängd köldmedium (kg)

Är systemet för köldmediet hermetiskt tillslutet?

☐ Ja

☐ Nej

Typ av köldbärarvätska (handelsnamn)

Koncentration (% inblandning
i vatten)

Total mängd köldbärarvätska
(liter)

Frågor för bergvärme
Antal borrhål

Borrhålsdjup (meter)

Borrhål utförs enligt Normbrunn -16

☐ Ja

☐ Nej, förklara vad som avviker

Frågor för jord- och ytvattenvärme
Kollektorlängd

Ansvarig installatör och borrentreprenör
Firmanamn, installatör

Kontaktperson samt telefonnummer

E-post:
Borr-/gräventreprenör

Kontaktperson samt telefonnummer

Skyddsavstånd mm
Föreningens namn

Vattenförsörjning

☐ Kommunalt vatten ☐ Egen vattentäkt

☐ Vattenledningsförening

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde (inom vattenskyddsområde gäller tillståndsplikt)

☐ Ja
Besöksadress
Torget 5
LEKSAND

☐ Nej
Postadress
Leksands kommun
Miljöenheten
793 80 Leksand

Hemsida/E-post
www.leksand.se
miljoenheten@leksand.se

Telefon/Telefax
0247-80000
0247-144 65

Org.nr
212000-2163

Vattentäkt finns inom 50 meter från den anmälda anläggningen

☐ Ja

☐ Nej

Enskild avloppsanläggning finns inom 50m från den anmälda anläggningen

☐ Ja

Vid Ja, markera på karta.
Ange G om den är grävd eller
B om den är borrad
Vid Ja, markera A på karta

☐ Nej

Placeras borrhål för bergvärme närmare än 10m från tomtgräns

☐ Ja

☐ Nej

Vid Ja, bifoga kopia på
överenskommelse med
berörd

Bilagor (bifogas för att anmälan ska vara komplett)
Situationsplan (karta) i skala 1:400.1:1000, som visar byggnader, borrhål eller kollektor, tomtgränser, vägar,
vattendrag, vattentäkter och enskilda avlopp inom 50 meter.
Kopia av överenskommelse/servitut med annan markägare, om borrhål placeras närmare tomtgräns än
10 meter eller om anläggningen, helt eller delvis, placeras på annan fastighet än den egna.

Avgift
Enligt Leksands kommuns taxa för ärenden inom miljöbalkens område, fastställd 2019-10-14 av
kommunfullmäktige, tas en avgift på 2000 kronor för handläggning av anmälan om inrättande av
värmepumpsanläggning.

Övriga upplysningar




Om oljecistern tas ur bruk i samband med installationen av värmepump ska intyg om att cistern tas ur bruk
lämnas till miljöenheten. Blankett kan hämtas hos miljöenheten eller laddas ner från www.leksand.se.
Ansvar – tänk på att det är du som har ansvaret för att skydda bland annat grannarnas vattentäkter och att
ersätta eventuell skada som orsakas av brunnsborrning.
Anmäl i god tid innan planerad installation – att installera en värmepumpsanläggning utan anmälan är
olagligt och medför att du kan få betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Information från Dala Vatten och Avfall AB
Minsta avstånd kollektorslang till allmänna VA-ledningar skall vara 3 meter. En korsningspunkt med de allmänna
VA-ledningarna accepteras. Korsningspunkten markeras, mäts in och rapporteras till Dala Vatten och Avfall AB,
VA-avdelningen. Eventuellt krävs frostskydd mellan kollektorslang och VA-ledningarna i korsningspunkten.

Information om behandling av dina personuppgifter
Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende.
Dina uppgifter används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1a, 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för
administration, intern uppföljning, kontroll och fakturering. Personuppgifter kring anmälan bevaras.
Personuppgifter i kundreskontran gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas med ekonomienheten för fakturering.
Dina uppgifter kan delas med länsstyrelsen enligt lag. Dina uppgifter kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde
vid teknisk behandling. Uppgifter om dig kan härstamma ifrån kommunens fastighetsregister.
Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får begära ett
utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begära att behandlingen upphör när som helst genom att
kontakta Leksands kommuns dataskyddsombud via brev eller mejl (kommun@leksand.se). Detta påverkar dock
inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på detta samtycke. Du kan få dina uppgifter raderade eller
rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till datainspektionen. Dessa
rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen.

Underskrift
Ort

Sökandes underskrift

Datum

Namnförtydligande

Besöksadress
Torget 5
LEKSAND

Postadress
Leksands kommun
Miljöenheten
793 80 Leksand

Hemsida/E-post
www.leksand.se
miljoenheten@leksand.se

Telefon/Telefax
0247-80000
0247-144 65

Org.nr
212000-2163

