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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post Webb 
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se
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Anmälan/ansökan om installation av värmepump
Behandlad anmälan/ansökan debiteras enligt gällande taxa fastställd av Ale kommun. 
Anmälan/ansökan skickas till Ale kommun, Miljöenheten, 449 80 Alafors senast sex veckor innan installation.

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Signatur
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Sökande
Namn Organisationsnummer/personnummer

Adress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer Mobilnummer

Fastighetsbeteckning

Anläggning
Typ av anläggning
 Ytjordvärme  Ytvattenvärme  Bergvärme  Annan 
Fabrikat Effekt (kW) Typ av köldmedium Hanterad mängd (kg)

Typ av köldbärarvätska Hanterad mängd (liter) Procentuell blandning med vatten

Tillsatser (till exempel korrosionsinhibitorer) Drifttryck

Borrdjup (meter) Slutet/öppet ytvattensystem Slanglängd (meter) Beräknat grundvattenuttag

Material i kollektorns slangar/rör (till exempel PEM-slang) Används kriterierna ur Normbrunn 2016?
 Ja  Nej

Övriga upplysningar
Markbeskaffenhet (till exempel lera, morän, sand) Djup till berg (meter)

Vattenförsörjning
 Kommunalt vatten  Egen vattenbrunn: ange avstånd till planerat borrhål:   ......................... meter
Har grannarna kommunalt vatten?
 Ja   Nej, avstånd till planerat borrhål:   ................  meter

Marklutning från borrhål
 Plant   Från vattentäkten  Mot vattentäkten

Entreprenör Certifikat Kontaktperson

Telefonnummer Anläggningen beräknas anläggas

Bilagor
• Tomtkarta i skala 1:400 som visar anläggningens läge (borrhål, slangar) samt närliggande vattentäkter.
• Om det är mindre än 50 meter mellan planerat borrhål och grannars vattentäkt fordras granneintyg (se särskild blankett)
• Ledningskarta
• Säkerhetsdatablad för köldbärare
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