
  ANSÖKAN/ANMÄLAN 1 (3) 

  ÅSELE KOMMUN om anläggning/anordning som utnyttjar 

 Miljö- och byggnadsnämnden grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla 

(17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Värmepumpsinstallation max 10 MW.) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, e-post 
Åsele kommun Kommunhuset  
Miljö- och byggnadsnämnden Vasagatan 5 Växel: 0941-140 00 
919 85 ÅSELE Åsele E-post: miljobygg@asele.se 

Allmänna uppgifter 
Fastighetsadress 

 

Fastighetsbeteckning 

 
 

Ägare: Namn Organisations-/personnummer 

 

 

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon  
 

 

Postnummer och ort Mail 

Anmälare (om annan än ägare) Telefon 
 

 

Utdelningsadress (gata, box, etc) Postnummer och ort 

 
 

 

Värmepump 
Fabrikat Typbeteckning 

 

 

Installatör: Namn Telefon 

 

 

Brunnsborrare. Namn Telefon 
 

 

 

Typ och utformning 
                                                                             Borrhålsdjup                                    Antal borrhål 

  Bergvärme                                             
                                                                                                                         

Direktförångning                                            

                                             Ja                                                                      Nej 

                                                                              Borrhålsdjup, m 

      Grundvattenvärme 

  cirkulationsbrunn       
                                                                     

                                                                              Borrhålsdjup, m                               Vatten leds till                                   Kollektorlängd, m 

      Grundvattenvärme 

  förbrukningsbrunn                    
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 Kollektorlängd, m  

      Ytjordvärme med 

  kollektor förlagd                                            på fastigheten                                utanför fastigheten              
                                                                                                                                                                                                

Direktförångning 
                                              Ja                                                                     Nej 
 

                                                                              Vattenområdets namn                                                                                Kollektorlängd, m 

      Ytvattenvärme med  

  kollektor förlagd i                             
                                                                                                                                                                                                        

                                                                              Vattenområdets namn                                                      Vattnet leds  till 

      Ytvattenvärme, öppet system 

  med vatten från            
                                                                                                                                                                    

Annan typ, ange vad 
 

 

 

Var god vänd!



  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, e-post 
Åsele kommun Kommunhuset  
Miljö- och byggnadsnämnden Vasagatan 5 Växel: 0941-140 00 
919 85 ÅSELE Åsele E-post: miljobygg@asele.se 

Var god vänd! 

 

Effekt 
Dimensionerat effektuttag kW                             Tillförd effekt kW                                                      vid antal oC (0/35 eller 0/50) 

 
                                                                                                                                                            

 

Köldmediekrets 
Köldmediemängd, kg Övriga upplysningar 

R 134a R 404 R 407 C R 502 Annat  (ange typ och mängd)  

 

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

 
  

Övrig mängd tillsatsämnen, t ex inhibitorer (ange vad) 

 

 

Material i kollektorns slangar/rör 
 

 

Typ av eventuell skarvar 

                                                        Svetsade                                                    Mekaniska   

 

Vattentäkter (inom 100 m från borrhål/kollektorslang; gäller även egen vattentäkt) 
Avstånd till närmaste vattentäkt (m) 
 

Antal hushåll 
 

Typ av vattentäkt (om annan - ange vad nedan) 

 Grävd     Borrad     Ytvatten     Annan 

Om ytvatten – namnge, om annan - specificera 
 

Övriga vattentäkter inom 100 m (m) 
 

Antal hushåll 
 

Typ av vattentäkt (om annan - ange vad) 

 Grävd     Borrad     Ytvatten     Annan 

Om ytvatten – namnge, om annan - specificera 
 

 Det finns ingen vattentäkt inom 100 m från borrhålet/kollektorslangen 

 

Anläggningens färdigställande 
Anläggningen beräknas vara färdigställd, datum 
 

 

 
Bilagor: 
Situationsplan (i skala  1:400 – 1:1000) . 

Situationsplanen ska omfatta ett område på minst 50 meters avstånd från anläggningen och innehålla: 

 - Fastighetsgränser 

 - Byggnader 

 - Placering av borrhål (egna och andras) och kollektorslang 

 - Avloppsanläggningar 

 - Vattentäkter (egen och andras) 

 

Om planer finns att utnyttja annans mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen skall 

vederbörligt tillstånd inhämtas. 

 

Ärendet kommer inte att handläggas innan ansökan är komplett. 
 
Ort  

 

Datum 

 

Uppgiftslämnarens underskrift  

 

 
 

 

Namnförtydligande  

 



  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, e-post 
Åsele kommun Kommunhuset  
Miljö- och byggnadsnämnden Vasagatan 5 Växel: 0941-140 00 
919 85 ÅSELE Åsele E-post: miljobygg@asele.se 

 

Denna anmälan ska inkomma till Miljö- och byggnadsnämnden senast 6 veckor innan 

anläggandet/installationen planeras starta. 

 

Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för handläggning av ärendet. 

Denna anmälan debiteras följande avgift: 1 325 kr. Fakturan skickas separat. 

 

Anmälan med bilagor skickas till:  
Åsele kommun 

Miljöenheten 

919 85 Åsele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas för administration och andra åtgärder som behövs för att 

handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik.  

Information om hur Dina personuppgifter används lämnas av Åsele kommun, som är person-uppgiftsansvarig, tel. 0941- 140 00.  

Vill Du att Dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § PUL) eller vill Du erhålla besked om registrerade 

personuppgifter (26 § PUL) kan Du skriftligen begära detta. Skicka Din begäran till Åsele kommun, 919 85 Åsele. 


