
   

  ANSÖKAN/ANMÄLAN  

 VILHELMINA 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, fax, e-post 
Vilhelmina kommun Kommunhuset Tel.  0940 - 140 71, 140 72 
Miljö- och byggnadsnämnden Torget 6 Fax  0940 – 134 42 
912 81 VILHELMINA Vilhelmina E-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se 

Sökande och fastighet 
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 
 
 

 

Anmälan gäller 

 

Entreprenör och certifierad brunnsborrare 
Installatör värmepump: Namn Telefon 

 
 

 Mail 

 
 

Certifierad brunnsborrare. Namn Telefon 
 
 

 Mail 

 

 

 

Uppgifter om värmepumpen 
Fabrikat och typbeteckning 

 
Typ av köldmedium Mängd (kg) Dimensionerat effektuttag  

 

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

Material i kollektorns slangar / rör 

 
Typ av eventuell skarvar: 

 Svetsade                                                   

 

 Mekaniska   

 

Marktillgång 
 

 Anläggningen helt i egen mark                                                 
 

 Anläggningen beror annans mark                                                 
 

 Skriftligt medgivande finns (bifoga)         

 
  Bergvärme                                                    

 
Antal borrhål: 

 
Gradering av borrhål:   Ja     Nej   
 
Avstånd borrhål: 
                                                                                      

 
Borrdjup: 
 
Borrvinkel i grader: 

 
 Ytjordvärme                                                    

 
Värmeslingands längd: 
 

 
Antal slingor: 

 
 Ytvattenvärme                                                    

 
 Slutet system (köldbärarslang i ytvatten)      
                                     

 
 Öppet system (vattnet tas upp till pumpen)                                                    



   

Hantering av personuppgifter: 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i 
ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.  

  

 
Vattenförsörjning  
Typ av vattenförsörjning 

 Kommunal 
 

 Annan gemensam, ange antal hushåll_________ 
 

 Enskild  

Avstånd till egen vattentäkt (m) 
 

Typ av vattentäkt (om ytvatten eller  annan - ange vad 
 Grävd     Borrad     Ytvatten ___________________   Annan_____________________ 

Närmaste grannes vattentäkt (m) 
 

Typ av vattentäkt (om ytvatten eller annan - ange vad) 
 Grävd     Borrad     Ytvatten___________________     Annan___________________ 

 

Avloppsanläggning 
Typ av avloppsanläggning 

 Kommunal 
 

 Annan gemensam, ange antal hushåll_________ 
 

 Enskild  

Avstånd till egen avloppsanläggning (m) 
 

Närmaste grannes avlopps (m) 
 

 

Anläggningens färdigställande 
Anläggningen beräknas vara färdigställd, datum 

 

 

 

Information grannar 
Följande grannar är informerade om anläggningen 

Namn  
 

Fastighetsbeteckning 

Namn Fastighetbeteckning 

Namn Fastighetbeteckning 

 
Ärendet kommer inte att handläggas innan alla handlingar är kompletta. Anmälan ska vara miljö- 
och byggnadskontoret till handa senast 6 veckor innan anläggandet/installationen planeras starta. 
 

Signatur 
Ort och datum Namnförtydligande 

 
 

Underskrift 

 
 

 
Situationsplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för handläggning av ärendet. Denna 
anmälan debiteras följande avgift: 1575 kr. Fakturan skickas separat. 

 
Anmälan med bilagor skickas till:  
Miljö- och byggnadsnämnden, Vilhelmina kommun, Torget 6,912 81 Vilhelmina 

Situationsplan ska bifogas. Av situationsplanen ska framgå; 

- placering av borrhål, kollektorslingor och värmepump 
- fastighetsgränser och byggnader 
- vattentäkter och avloppsanordningar  
- närliggande grannfastigheters vattentäkter, avlopp och borrhål.  
 
Om planer finns att utnyttja annan mark eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen skall 
vederbörligt tillstånd inhämtas. 


