Anmälan/ ansökan
Inrättande av värmepumpsanläggning

Information om
personuppgiftsbehandling
Sökande

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2.
Namn

Personnummer

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Installatör

Telefonnummer

E-post

Firmanamn

Ansvarig utförare

Utdelningsadress



Telefonnummer



Borr/grävföretag

Skicka kopia på beslut till installatör. Ange epost

Certifierad installatör

Ej certifierad installatör
Firmanamn

Ansvarig utförare

Utdelningsadress

Telefonnummer



Borrentreprenör är certifierad

Energibrunnen utförs enligt Normbrunn-16







Ja

Skicka kopia på beslut till borr-/grävföretag.
Ange e-post

Ja

Nej
Nej
Beskriv hur borrvatten och borrkax tas omhand vid borrning
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Anmälan avser





Bergvärme
Ytjordvärme

Ytvattenvärme/ Sjövärme
Fabrikat och modell

Tekniska
uppgifter

Antal värmepumpsaggregat

Uteffekt, kW

Köldmedium, R-nr

Mängd, kg

Köldbärarvätska

Total mängd, liter

Andel koncentrerad köldbärarvätska, %

Tekniska
uppgifter
(fortsättning)

Borrdjup/slanglängd, meter

Typ av eventuella skarvar på kollektorslangen




Svetsade
Mekaniska

Antal borrhål

Eventuell borrvinkel, grader

Anläggningen med alla sina delar placeras




Inom fastigheten

Delvis utanför fastigheten
Skyddsanordningar under anläggande och drift (exempelvis larm vid tryckfall/läckage, tryckvakt,
nivåkontroll)

Anläggnings
placering och
skyddsavstånd

Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 meter från tomtgräns





Ja (bifoga grannintyg)
Nej
Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 meter från mitt
planerade borrhål

Fastigheten får sitt vatten från

Fastighetens avlopp är







Kommunal anläggning
Enskild anläggning

Kommunalt
Enskilt
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Anläggnings
placering och
skyddsavstånd
(fortsättning)

Avstånd till vattentäkt: ange i meter.






Egen grävd vattentäkt:




Eget:

Egen borrad vattentäkt:
Annan grävd vattentäkt:

Annan borrad vattentäkt:
Avstånd till enskilt avlopp: ange i meter.
Annat:

Avstånd till sjö/vattendrag/dike
Övriga kommentarer om placering eller skyddsavstånd

Upplysningar
om fastigheten

Datum då arbetet beräknas påbörjas
Fastigheten nyttjas som







Permanentbostad






Olja




Ja



Jag har tagit del av kommunens eller Miljösamverkan f:s informationsbroschyr och
kommer att vidta de försiktighetsåtgärder som anges i informationen.

Fritidsbostad
Flerbostadshus
Industri

Annat: ange vad fastigheten nyttjas som.
Nuvarande uppvärmningssystem
El
Ved/pellets

Annat: ange vilket värmesystem som finns idag.
Installationen innebär att oljecistern tas ur bruk
Nej
Övriga upplysningar om anläggningen.

Övrigt

Obligatorisk
information
Underskrift

Signatur sökande

Datum

Namnförtydligande sökande
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BILAGA 1
Ansökan måste skrivas under av sökande – installatör/gräv-/borrföretag får inte skriva under ansökan. Det är
viktigt att sökande är den person som äger marken/sjön eller via sin fastighet har rätt att nyttja marken/sjön
(servitut).
Ansökan/anmälan måste skickas in i god tid före beräknad arbetsstart (minst 6 veckor). Påbörja inte arbetet
inklusive grävning/borrning förrän du fått skriftligt svar på din ansökan/anmälan!
Bygg- och miljönämnden Gislaved – Tranemo tar ut en avgift för handläggning av din anmälan/ansökan enligt
taxa som fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Ansökan/anmälan skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller

kommunen@gislaved.se

Handlingar som ska bifogas med ansökan/anmälan

 Ritning där tänkt placering av borrhål/kollektorslang, vattendrag/sjöar/diken inom 50 meter från
anläggningen, vattenbrunnar och enskilda avlopp inom 100 meter från anläggningen, närliggande
grannars energibrunnar, eventuella ledningar i närheten av planerad anläggning samt riktning på
vinklat borrhål ritas in.

 Intyg från markägare
 Grannyttrande (när borrhålet ligger närmare än 10 meter från fastighetsgräns eller vid installation
av ytvattenvärme)
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BILAGA 2
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din
anmälan eller ansökan.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till
oss i samband med anmälan eller ansökan samt eventuellt yttrande från grannar, entreprenör och
Länsstyrelsen. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kan Gislaveds kommun inte pröva
ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds kommun avvisar
ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun
måste få in en anmälan om inrättande av värmepump. De inlämnade personuppgifterna bevaras.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med Länsstyrelse, grannar och
entreprenörer samt med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och
fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun kan även komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra
dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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