Så här gör du för att anmäla installation av värmepump:


Läs och fyll i anmälningsblanketten noga!
Ta kontakt med din installatör/entreprenör om du är osäker på anläggningens
tekniska uppgifter. Det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta. Behåll gärna
en kopia av anmälan eller anteckna de uppgifter som du uppger i anmälan.
Kontrollera vilken uteffekt (dimensionerande effekt), kW, din planerade anläggning
dimensioneras för. Om anläggningen har en uteffekt större än 100 kW
gäller särskilda regler för anmälan och avgifter. Kontakta i så fall bygg- och
miljöavdelningen. Vanligtvis överskrider dock inte anläggningar för 1-2 hushåll
denna gräns.



Kontrollera om det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var
borrhålen i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål måste vara
minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt. Det är också bra att i ett
tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepumpsanläggning.
Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggningar
bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.



För att kontrollera att det inte finns ledningar för vatten, avlopp, el och tele där
din borrning planeras kan Tekniska förvaltningen kontaktas.
Du ska rita in och noga märka ut respektive ledning på situationsplanen. Vid
anläggning av värmepumpar utanför kommunalt VA-område markeras den
egna samt närliggande grannars dricksvattenbrunnar samt den egna enskilda
avloppsanläggningen på situationsplanen. Observera att du som fastighetsägare
själv har ansvaret för dina egna ledningar. Det innebär att du som fastighetsägare
också får betala eventuella kostnader för skador på dina egna vatten-, avloppseller elledningar.



När du bestämt dig för en placering av ditt borrhål, utifrån uppgifter om ledningar
i mark och närliggande borrhål, markerar du ut borrpunkten med ett
kryss på din situationsplan, alt. markerar var kollektorn läggs ner.
Om din borrpunkt placeras närmre än 10 meter från din grannes tomtgräns
måste grannen ge godkännande till detta. Kontakta den aktuella fastighetsägaren
för godkännande med underskrift på separat papper. Det är viktigt att berörda
grannar får ta del av anmälningen och tomtkartan med borrhålets placering.



Skicka in anmälningsblanketten tillsammans med situationsplanen till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 88
362 22 TINGSRYD
Anmälan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas!

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 10
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
samhallsbyggnad@tingsryd.se
www.tingsryd.se

För handläggning av anmälan av värmepump tas en avgift ut som fastställts av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Innan du får påbörja arbetet måste du avvakta ett skriftligt beslut från bygg- och miljöavdelningen,
eftersom vissa villkor måste följas.
Ordförklaring
Kollektorn - den ledning som lagts ut i mark, berg eller vatten. I den cirkulerar köldbäraren.
Köldbärare - den vätska i kollektorn som överför värme från värmekällan till värmepumpen.
Köldbäraren är normalt en alkohol eller glykol.
Köldmedium - den vätska som cirkulerar i en värmepump och som överför värme
från köldbäraren till värmebäraren för uppvärmning och tappvatten. Är normalt en
köldmedia som t ex R407c, R134a, R507 eller koldioxid.
Värmebärare – vätskan, som oftast är vatten, överför värme från köldmediet till elementen
i huset för uppvärmning.
Normbrunn 07 – innehåller regler för hur en bergborrad anläggning skall utföras för
att minimera risken att förorena vattentäkter.
Mer om värmepumpar
Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se
Svenska värmepumpsföreningen
Normbrunn 07
www.svepinfo.se
Svenska Energi- och värmepumpsföreningen
www.sev.nu
Avanti (brunnsborrarorganisation)
www.avantisystem.se
Geotec (brunnsborrarorganisation)
www.geotec.se
www.geotec.se/Page.aspx?ParentID=
Konsumentverket
www.energi.konsumentverket.se
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