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Sökande 
Namn Person-/organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

E-postadress

Telefon arbete Telefon bostad Mobiltelefon 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) Telefon 

Ansökan avser 
Värmepumpsfabrikat Typbeteckning 

Namn på installatör Telefon 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Ackrediteringsnummer/certifierad kompetens (klass) för köldmediehanteringen 

Utformning av värmepumpsanläggningen 

 Bergvärme med 
kollektor 

Borrhålsdjup (m) Antal borrhål Direktförångning 
Ja  Nej 

Larm för 
läckage/för lågt 
tryck 
Ja  Nej 

 Grundvattenvärme, 
förbrukningsbrunn 

Borrhålsdjup Vattnet leds till 
 m 
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 Ytjordvärme med 
kollektor 

 Direktförångning 
 Ja  Nej 

 ytvattenvärme med 
kollektor 

Vatten tas från (vattenområdets namn) 
        

 ytvattenvärme, 
öppet system 

Vatten tas från (vattenområdets 
namn) Vattnet återföres till 

             
Annat 
      

 
Om kollektor finns 
Placering 

på 
fastigheten utanför fastigheten 

Kollektorns längd, m Material i kollektorns slangar/rör 
            

 
Köldbärarkrets 
Frostskyddsmedel (produktnamn)  Total mängd, liter 
            

Blandning med vatten, % Övriga tillsatsämnen 
       

 
Köldmedium 
Typ av köldmedium i värmepumpen Mängd, kg 
            

 
Effekt 
Beräknat effektuttag, kW Tillförd effekt, kW  Temperatur, °C 
        

 
Övrigt 
Anläggningen planeras vara färdigställd, datum 
      

Övriga upplysningar 
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Bilagor som skall bifogas anmälan 
 Karta över anläggningens placering samt dricksvattenbrunnar och andra känsliga objekt
 Varuinformationsblad (första sidan) för köldbärarens frostskyddsmedel samt av andra

 
Sökandens underskrift 
Underskrift Ort och datum 

Namnförtydligande 

Följande villkor kan lämnas av miljö- och byggnadsnämnden vid beslut: 
1. Anläggningen skall vara utformad och placerad i enlighet med vad som angetts i

ansökningshandlingarna.
2. Köldbärarkretsen skall vara tillverkad av polyeten eller annan likvärdig kvalitet.
3. Anläggningen skall, innan den tas i bruk, täthetsprovas vid ett tryck av 1,3 gånger högst tillåtna

tryck, dock minst 400 kPa (skriftligt intyg om tryckprovningen skall finnas).
4. Miljökontoret skall underrättas innan anläggningen tas i bruk.

OBS! Anmälan kan inte behandlas förrän den är fullständig! 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. 

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som 
finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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 kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se. 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se. 
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