Ansökan/anmälan
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Miljöenheten

Anmälan om värmeuttag ur mark eller vatten enligt 17 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Fullständig och korrekt ifylld ansökan kortar handläggningstiden som är 2 till 4 veckor.
Anmälare och fakturamottagare
Namn:

Person-/org.nr:

Adress:
Postnr:

Postort:

Telefon mobil:

Telefon bostad:

E-post:

Faktureringsadress om annan än anmälande
Namn:

Person-/org.nr:

Adress:
Postnr:

Postort:

E-post:

Fastighet där värmeuttag ska ske
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Postnr:

Postort:

Fastighetsägare om annan än anmälande
Namn:
Adress:
Postnr:

Postort:

E-post:

Uppgifter om fastigheten
Vilken typ av uppvärmning finns för närvarande? (ex. ved, el, olja)
Kommer verksamheten att bedrivas inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Finns det fornlämningar inom 50 m från det planerade borrområdet?

Ja

Nej

Ja

Nej

(sökning går att göra på www.fornsok.se)
Om ja, har kontakt med Länsstyrelsen tagits?
(sodermanland@lanstyrelsen.se alt. 010-223 40 00)

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42
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Hantering av borrkax och överskottsvatten
Behandling av borrvatten:
Container

Antal containers

Volym (m³)

Container med sedimentfack

Antal fack

Volym (m³)

Kompletterande utrustning till container, ange vad:

Borrvattnet släpps till:
Dagvattennätet (ska vattnet ledas till dagvattennätet ska Nyköpings Vatten kontaktas, telefon 0155-248800)
Mark (gräsyta, åker eller liknande)
Annat, ange vad:

Princip för värmeuttag
Slang/ledning i mark (ytjordsvärme) läggningsdjup (cm):
Slang/ledning i borrhål, borrhålsdjup (m):

Antal borrhål:

Vinkel:

Annan, nämligen:
Borrentreprenör:

Telefon:

Adress:
Postnr:

Postort:

E-post:

Cert nr (Sitac):

Värmepump och köldbärare
Fabrikat:

Modell:

Effekt (kW):

Typ av köldmedia i värmepumpen:

Mängd (kg):

Köldbärarvätska, ange också alla tillsatser:

Mängd (liter):

Material i slangar/rör:
Helsvetsad plastkollektor
Annat, ange vad:
Entreprenör/installatör:

med skarvar som är:

Helsvetsade

Mekaniska

Telefon:

Adress:
Postnr:

Postort:

E-post:

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42
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Handlingar att bifoga:
Situationsplan (obligatorisk) som visar:
•

Fastighetsgränser och fastighetens byggnader

•

Planerad placering av borrhål eller kollektorslang

•

Nedgrävda ledningsdragningar

•

Dricksvattenbrunnar inom 30 meter från borrhål eller kollektorslang

•

Energibrunnar inom 20 meter från planerade borrhål eller kollektorslang

•

Avloppsanordningar inom 50 meter från planerade borrhål eller kollektorslang

Karta går att hämta på www.kartor.nykoping.se
Intyg från granne/ar- bifogas om avståndet från fastighetsgränsen till borrhålet är mindre än 10 meter.
Servitut eller avtal om annans mark ska användas.
Blankett ”Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Högåsens vattentäkt”
Annat ange vad:
Upplysningar
Dimensionering, borrning/anläggande och installation ska ske på ett fackmannamässigt sätt, dvs
enligt ”Normbrunn” -16”.

Skicka blanketten i god tid innan anläggningen inrättas. Om anmälan inte görs före installation
kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

Anmälarens underskrift

Ort och datum

Namnteckning, anmälare

Namnförtydligande

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn, adress samt
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se
eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Avgift: För handläggning av anmälan tar miljönämnden ut avgift enligt kommunens taxa för
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, se www.nykoping.se

Glöm ej att skriva under blanketten!

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Blanketten skickas till:
Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42
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Granneyttrande
Undertecknad(e) ägare till fastigheten

i Nyköpings Kommun:

har inget att invända mot att ägaren till fastigheten

i Nyköpings Kommun

borrar för inrättande av värmepump enligt uppvisad situationsplan, daterad den

har inget att invända mot att ägaren till fastigheten

i Nyköpings Kommun

borrar för inrättande av värmepump enligt uppvisad situationsplan, daterad den,
under följande förutsättningar:

har följande invändningar mot att ägaren till fastigheten

i Nyköpings Kommun

borrar för inrättande av värmepump enligt uppvisad situationsplan, daterad den

Ort och datum

Namnteckning, granne

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/
organisationsnr, namn, adress samt fastighetsbeteckning. Syftet med
behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till
Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt
att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen
eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via epost
miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se
eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på
www.nykoping.se/personuppgifter
POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
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Namnförtydligande

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

