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Insänds till: 
UMEÅ KOMMUN 

  Miljö‐ och hälsoskydd 
901 84  Umeå 

ANMÄLAN / ANSÖKAN 
Inrättande av värmepump max 10 MW 
Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
eller enligt föreskrift för vattenskyddsområde 

Miljö- och hälsoskydd 

 
Personuppgifter 

Fastighetsbeteckning 

 

Namn Organisationsnummer/personnummer 

  
Bostadsadress  Postnummer  Ort  

   
Telefon bostaden (även riktnummer)  Telefon arbetet (även riktnummer) Telefon mobil 

   
E-post  

 

Uppgifter om fastigheten 

Nuvarande uppvärmning  

 
En eller flera oljecisterner i bruk finns på följande platser och till följande ändamål (Ange även på situationsplan!)  

 I mark  Ovan mark  Inomhus  Fordonstankning   Uppvärmning  
Vattenförsörjning/planerad vattenförsörjning 

 Kommunalt vatten  Egen brunn/vattentäkt  Gemensam brunn/vattentäkt  Borrad brunn/vattentäkt  Grävd brunn/vattentäkt 
Avlopp/planerat avlopp 

 Kommunalt avlopp  Eget avlopp  Gemensamt avlopp   

Uppgifter om avstånd - Ange även på situationsplan! 
Vattentäkter: Ange avstånd från anläggning till egen/gemensam/planerad vattentäkt 

Avstånd: m  Borrad  Grävd  Avståndet är mer än 50 m  

Uppgifter om värmepumpsanläggningen  (en anläggning per anmälan / ansökan)
Anläggningstyp 

 Jord  Vatten  Berg  Annan: 
Ange hur slam från borrvatten tas om hand 

 
Värmepumpens fabrikat  Typ Värmepumpen ger (uttagen effekt) 

   
Köldmedium (t ex R407C)  Mängd kg Köldbärarvätska och procentuell blandning med vatten Mängd liter (tot)

   
Borrhålsdjup  Antal borrhål Kollektorlängd  (jord eller vattenvärme)

 m  st  m 
Installatör  (om känt)

Telefon installatör (med riktnr) 

  
Borrföretag  (om känt)  

Telefon borrföretag (med riktnr) 
  

Datum när anläggn. påbörjas (om det går att ange)
 

Övriga uppgifter  (t ex tillsatsämnen i köldbärarvätska, annan anmälare än fastighetsägare, om det är en värme/kylaanläggning) 

 
 

Vid frågor kontakta: 
Miljö- och Hälsoskydd  
Telefon 09016 10 00 (vx) 
mhn@umea.se  

Avlopp (anges endast vid bergvärme): Ange avstånd från borrhål till avloppsanläggning/planerad avloppsanläggning  

Avstånd: m  Avståndet är mer än 75 m    
Borrhål (anges endast vid bergvärme): Ange avstånd mellan dina borrhål samt till andras befintliga/planerade energiborrhål
Avstånd mellan egna hål: m  Avståndet är mer än 50 m Avstånd till andras hål:               m
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Bifoga situationsplan/tomtkarta enligt följande:  (det går bra att skissa upp en tomtkarta själv) 

Situationsplanen/tomtkartan ska omfatta ett område på minst 50 meters avstånd från anläggningen och visa  

 fastighetsgränser 

 byggnader på den fastighet som berörs av anläggningen 

 placering av energiborrhål* (egna och andras), kollektorslingor och värmepump  

 vattentäkter* (om vattentäkt planeras ska även tänkt placering anges)  egen och grannars 

 avloppsanläggningar* (om avloppsanläggning planeras ska tänkt placering anges)  egen och grannars 

 oljecisterner*  

 rörledningar som berörs av anläggningen (vatten, avlopp och dylikt) 

 kabelstråk som berörs av anläggningen
 

Underskrift 
Ort och datum 

 
Namnteckning Namnförtydligande 

  

 

Information om avgift 
Enligt Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken uttas en avgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens behandling 
av anmälan. Se Miljö och hälsoskydds hemsida eller klicka på mer info-länken i Blankettbanken på  www.umea.se 

 
Tänk på att ordna övriga nödvändiga tillstånd. Du kan till exempel behöva medgivande från markägare eller vattenrättsinnehavare om någon del av anläggningen 
ska placeras på fler än din fastighet. Uppställning av container mm på gatumark kan behöva tillstånd från Polisen och trafikanordningsplan från Gator och Parker. 
Infiltration av borrkaxvatten över annans mark kräver normalt markägarens medgivande och uppstädning efteråt. 

Om oljecistern tas ur bruk i samband med inrättande av värmepump ska detta anmälas till Miljö- och Hälsoskydd

 

 dagvattenbrunn/utsläppspunkt där energiborrningens utsläpp av borrkaxvatten ska ske 

 norrpil

http://www.umea.se/
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* Märk ut avstånd till borrhål (i meter)
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