Ansökan om installation av
värmepumpsanläggning

Sökande

Fastighet

Sökande

Fastighetsbeteckning

Organisations- eller personnummer

Fastighetsägare

Telefonnummer

Telefonnummer

Adress

Adress

Postnummer och postort

Postnummer och postort

E-postadress

E-postadress

Fakturaval (välj endast ett alternativ):
 Faktura med post
 Faktura med e-post

 E-faktura (Anmäl e-faktura till din bank)

Vatten

Avlopp

Fastighetens dricksvatten



Kommunalt vatten

Fastighetens avlopp





Enskild vattentäkt



Kommunalt avlopp

Enskilt avlopp

Angränsande grannarnas dricksvatten

Angränsande grannarnas avlopp





Kommunalt vatten
Avstånd till egen enskild
vattentäkt (m)



Enskild vattentäkt
Avstånd till grannars enskilda
vattentäkter (m)

Entreprenör

Kommunalt avlopp
Avstånd till egen enskild
avloppsanläggning (m)



Enskilt avlopp
Avstånd till grannars enskilda
avloppsanläggningar (m)

Brunnsborrare

Firmanamn

Firmanamn

Telefonnummer

Telefonnummer

Postadress

Postadress

Postnummer och postort

Postnummer och postort

E-postadress

E-postadress
Certifieringsnummer (SP-certifiering, f.d SITAC)

Anläggning



Bergvärme
Fabrikat och modell

 Grundvattenvärme



Ytvattenvärme
Avgiven effekt, kW

Köldmedium (typ och mängd)
Borrdjup

 Ytjordvärme

Köldbärarvätska (typ och volym outspädd vätska)
Antal borrhål

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17

Borrvinkel (grader)

Postadress: Miljöförvaltningen Mölndals stad, 431 82 Mölndal
E-post: miljo@molndal.se

Telefon: 031-315 10 00

Övriga upplysningar
Nuvarande värmesystem i huset/byggnaden (fjärrvärme, olja,
vattenburen el, direktverkande el, pellets, ved, annat)

Anläggningen beräknas vara färdigställd (åå-mm-dd)

Antal hushåll anläggningen ska försörja

Djup till berg (m) (om känt)

Till ansökan ska bifogas:
 Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som visar borrhålets/borrhålens läge. Om borrhålet
ska gradas ska hela borrhålet ritas in på kartan.
 Inritat i situationsplanen - eventuella egna eller grannars närliggande vattentäkter och enskilda
avlopp inom 50 meter från borrhålet.
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Viktig information!
Personuppgiftslagen (1998:204), PUL
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enligt
bestämmelserna i PUL.
Avgift
För handläggning av ansökan tar vi ut en fast avgift på 1 808 kr enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige i Mölndals stad.
Grannyttrande
Hål för energibrunn bör inte borras närmare än 10 meter från din fastighetsgräns. Ofta går detta att
undvika genom att hitta en lämplig placering, eller grada (borra snett) mot den egna fastigheten. Vid
gradning ska hela den nedre halvan av borrhålet (från centrum till botten) vara minst 10 meter från
fastighetsgräns. Om det inte går att placera borrhålet minst 10 meter från din fastighersgräns skickar
miljöförvaltningen en kopia på dina ansökningshandlingar till berörda grannar så att de får möjlighet att
komma in med synpunkter.
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