
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
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     ANMÄLAN/ANSÖKAN             
              
 
      ______________ 
                          Datum  
                   
    
  

  Tingsryds kommun 
  Miljö- och byggnadsförvaltningen 
  Box 88 
  362 22  TINGSRYD 
 
ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP  
enligt miljöbalken 
Gäller för anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten med 
effektuttag mindre än 100 kW. 
 
Allmänna uppgifter 
Fastighetsadress Fastighetsbeteckning 

Ägare: Namn Telefon (även riktnr) Arbete                              Bostad 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Mobiltelefon 

Postnummer och postort E-mail 

 
Värmepump 
Fabrikat Typbeteckning 

Installatör: Namn Telefon (även riktnr) 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och postort 

 
    Installatören anlitar brunnsborrare som utför arbeten enligt Normbrunn 2016. 
 
    Ansökan om installation av värmepump (inom vattenskyddsområde) Områdets namn: 
 
    Anmälan om installation av värmepump 
 
Typ och utformning 
                                                      Borrhålsdjup, m                                Antal borrhål 
    Bergvärme  
Direktförångning 
    Ja                                Nej  
      Grundvattenvärme     Borrhålsdjup, m  
      cirkulationsbrunn      
       Grundvattenvärme     Borrhålsdjup, m                            Vattnet leds till                                             Kollektorlängd, m 
      förbrukningsbrunn          
      Ytjordvärme med                                                                                                                                                             Kollektorlängd, m 
      kollektor förlagd           på fastigheten                                utanför fastigheten  
Direktförångning 
    Ja                                 Nej 
      Ytvattenvärme med     Vattenområdets namn                                                                                   Kollektorlängd, m 
      kollektor förlagd i  
       Ytvattenvärme, öppet system           Vattenområdets namn                                            Vattnet leds till 
      med vatten från 
Annan typ, ange vad 
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Dimensionerat effektuttag, kW                                                       Tillförd effekt, kW                           vid antal oC 

 
 
 
Köldmediekrets 
Köldmedietyp Köldmediemängd, kg Övriga upplysningar 

 

 
Köldbärarkrets 
Frostskyddsvätska består av (om glykol, ange vilken typ) Mängd, liter Procentuell blandning med vatten 

Övrig mängd tillsatsämnen, t ex inhibitorer 
………………………………………………………………………………………………………………..….…. 
 

 Material i kollektorns slangar/rör 

Typ av eventuella skarvar 
    Svetsade                Mekaniska 

 
Anläggningens färdigställande 
Anläggningen beräknas vara färdigställ, datum 

 
 
Entreprenör 
Företag / Namn 

Adress 

Postnummer / Ort 

Tel.nr SITAC certificatnummer (eller motsvarande) 

 
Bifoga: 
 
Situationsplan (helst i skala 1:400) skall bifogas som visar placering av borrhål/slangar i mark eller vatten (djup, 
förankring o d), eventuell dricksvattenbrunn och eventuellt enskilt avlopp. 
 
Rita även in avstånd mellan borrhål/slangar och fastighetsgränser, avstånd mellan borrhål/slangar och byggnader, 
avstånd mellan borrhål/slangar och eventuell dricksvattenbrunn samt avstånd mellan borrhål/slangar och eventuellt 
enskilt avlopp. 
 
Säkerhetsdatablad för köldmedia skall bifogas. 
 
 
Om planer finns att utnyttja mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggning skall vederbörligt tillstånd 
inhämtas. 
 

ANMÄLAN/ANSÖKAN KAN INTE BEHANDLAS INNAN DEN ÄR FULLSTÄNDIGT IFYLLD! 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Underskrift (ägare) 
 
 
Avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa kommer att uttas för handläggning av ärendet. 
 
 
 
 
Senast redigerad 2016-12-01 
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