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ANMÄLAN/ANSÖKAN
Värmeutvinning ur mark eller vatten enligt 17 §
förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Anmälningsavgift: 1 780 kr. Faktura skickas i efterhand.
Ansökningsavgift: 3 560 kr. Faktura skickas i efterhand.

Uppgifter om den fastighet som anmälan/ansökan avser
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer

Ort

Fastighetsägare, namn

Org-/Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

e-post

Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp

Sökande
Namn

Org-/Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Ort

e-post

Ansökan om värmeutvinning ur …
Berg
Antal borrhål, stycken

Borrhålens djup, meter

Kollektorvätska, typ

Borrentreprenörens firmanamn

Borrentreprenörens kontaktperson

Borrentreprenören är certifierad enligt SITAC och
SGU:s krav:

Ja

Mängd kollektorvätska, liter

Nej

Borrning utförs av person certifierad enligt SITAC
och SGU:s krav:

Ja

Kopia på certifieringsintyg bifogas:

Nej

Ja

Nej

Ytjord
Kollektorvätska, typ

Mängd kollektorvätska, liter

Kollektorns längd, meter

Kollektorns djup under markytan, meter

Mängd kollektorvätska, liter

Kollektorns längd, meter

Kollektorns djup under vattenytan, meter

Ytvatten (indirekt system)
Kollektorvätska, typ

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Ytvatten (direkt system)
3

3

Uttagen vattenmängd, m /år

Uttagen vattenmängd max m /dygn

Returvattnet leds till

Grundvatten (direkt system)
3

3

Uttagen vattenmängd, m /år

Uttagen vattenmängd max m /dygn

Returvattnet leds till

Djup av eventuellt borrhål (produktions- och returborrhål), meter

Uppgifter om värmepumpen
Modell

Effekt, kW

Köldmedium, namn

Mängd köldmedium, kg

Placering (ex källare)

Underskrift sökanden
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande

Underskrift fastighetsägaren, om annan än sökanden
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning, fastighetsägaren

Namnförtydligande

Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret

Till anmälan ska bifogas
Kartskiss utvisande boningshus, övriga byggnader, borrhålets/kollektorns placering inklusive vattentäkter och
avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering. Av kartskissen ska avstånd till angränsande fastigheter
framgå.

Se exempel på godkänd kartskiss för bergvärme nedan.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
– MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga
kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens
myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem,
uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning.
Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut
information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att
uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
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