
Fastighetsbeteckning:
Ansökan/anmälan avser

Installation av värmepumpanläggning

Ändring av befintlig anläggningNy anläggning

Namn- och adressuppgifter
Sökande
Namn:

Utdelningsadress:

Postnummer: Ort:

Postnummer: Ort:

Telefonnummer:

Fastighetsägare
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Personnummer/organisationsnummer:

Ansökan/anmälan om installation av värmepump ska
göras i god tid innan installation eller ändring av be-
fintlig anläggning avses utföras. Se nästa sida för in-
formation om bilagor till ansökan/anmälan.

Fakturamottagare
Namn:

Utdelningsadress:

Namn:

Utdelningsadress: Postnummer: Ort:

Telefonnummer, dagtid:

Typ och utformning av värmepumpanläggning

Bergvärme
      Borrhålsdjup:m. Antal borrhål: st.

Ytvattenvärme

m

Ytjordvärme

Total slanglängd:

Slanglängd: m. Avstånd till närmaste vattentäkt: m

Slanglängd: m. Avstånd till närmaste vattentäkt: m
Fabrikat och typ:

m per hål.

Gradning i grader samt kompassriktning:

Personnummer/organisationsnummer:

Ansökan/anmälan görs i samband med ansökan om bygglov (se information på sidan 2):

NejJa

Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon WebbE-post
bygg.miljonamnden@norrtalje.se

E-postadress (texta tydligt):

Avstånd till närmaste vattentäkt:

Borrhålet gradas



Mängd och typ av köldmedium:

Är annan fastighet berörd? I så fall vilken, (ange fastighetsbeteckning)

Mängd, typ och koncentration av köldbärarvätska:

ANSÖKAN/ANMÄLAN
Installation av värmepumpanläggning

2 (2)

Markera vilka bilagor som bifogas denna ansökan/anmälan.

Situationsplan där borrhålets/borrhålens eller värmekabelns tänkta plats och avstånd till följande framgår: 
- Fastighetsgränser (avståndet bör vara minst 10 m).
- Andra energibrunnar.
- Dricksvattenbrunnar inom ca 100 meter (avståndet bör vara minst 30 m).
- Byggnader (avståndet bör vara minst 4 m).
- Om fler än ett borrhål avses borras skall avståndet mellan borrhålen anges.
- Avloppsanläggning

Typ och utformning av värmepumpanläggning. forts

Bilagor
Handläggning av ärendet kan påbörjas först då en komplett ansökan/anmälan finns inlämnad till Bygg- och miljökontoret.
Till ansökan/anmälan skall följande bilagor bifogas.

Om borrhål för bergvärme placeras 10 m eller närmare från tomtgräns, anses grannen/sakägaren vara berörd och 
skriftligt yttrande (synpunkter) ska inhämtas och bifogas ansökan/anmälan.

Avgift
För handläggning av ärendet uttas en avgift. Bygg- och miljönämndens taxa enligt miljöbalken finns på norrtalje.se/avgifter. Den 
kan även beställas via Kontaktcenter, telefon 0176 - 710 00.

Anmälan/ansökan med bilagor skickas till:
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
eller
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens 
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd 
om du vill veta mer.
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Namnförtydligande:

Datum och sökandens namnteckning:
Namnunderskrift

Datum och fastighetsägarens namnteckning:

Namnförtydligande:




