
 

ANSÖKAN/ANMÄLAN om 
värmepumpsanläggning 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se

Allmänna uppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

  
Sökandens namn Organisationsnr /personnr 

  
Adress Postadress 

  
Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon 

   
E-post 

 

Uppgifter om vatten och avlopp 
Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde: 

 Kommunalt vatten  Enskilt vatten  Ja   Nej 
Avstånd till egen dricksvattenbrunn (meter): Egen vattenbrunnen är: 

  Grävd  Borrad 

Avstånd till grannars dricksvattenbrunn (inom 100 meter): Grannens vattenbrunnen är: 

  Grävd  Borrad 

 Kommunalt avlopp  Enskilt avlopp 

Avstånd till egen avloppsanläggning (meter): Avstånd till grannars avloppsanläggning (inom 50 meter): 

  

Typ av värmepumpsanläggning 
Borrhålsdjup (meter) 

 Bergvärme   Ytjordvärme 

Köldbärarkretsen är: 
 Ytvattenvärme  Öppen  Sluten  Grundvattenvärme 

 Annat: _______________________________________ 

Värmepumpens fabrikat: Uttagen värmeeffekt (kW): 

   

Finns andra borrhål inom 30 meter: Är anläggningen även vattentäkt: 

 Ja, ange avstånd: ___________ meter  Nej   Ja   Nej 

Anläggningen är avsedd för ____________ hushåll. 

Köldmedium 
Köldmediet i värmepumpen utgörs av: Mängd köldmedium (kg): 

  

Installatör av värmepumpsanläggningen, firmanamn: 

 

Adress: Postadress: 

  

Certifikat (INCERT): 

 Ja, ange certifikatsnummer: ______________________________  Nej 

Vänd!

 
 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

Köldbärarvätska 
Typ av köldbärarvätska: Slanglängd (meter): 

  

Total mängd köldbärarvätska (liter): Total mängd koncentrerad produkt (% eller liter): 

  

Material i köldbärarslangen 

 PEM  Annat, ange vad: ________________________________ 

Borrentreprenör vid bergvärme 
Entreprenör: Certifieringsnummer: 

  
Adress och postadress: Telefon arbete: Mobiltelefon: 

   
Borrning samt kollektorsättning utförs enligt Normbrunn -07: 

 Ja   Nej 
Brunnsborrare certifierad (av SITAC): 

 Ja, datum: ____________  Nej  Motsvarande utbildning, ange vilken: _______________________ 

Bilaga 

 Situationsplan eller fastighetskarta. Karta över din fastighet kan beställas hos Bygg & Miljö. 
Kartan ska visa fastighetsgränser, anläggningens läge på fastigheten och i förekommande fall läge för köldbärarkretsen, 
borrhål, dricksvattenbrunn, enskilt avlopp m.m. 

Undertecknad ansöker/anmäler härmed inrättande av värmepumpsanläggning, enligt 17§ eller 21§ i 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.   
Ort och datum: 

 

Sökandes underskrift: Namnförtydligande: 

  

För handläggning av ansökan/anmälan debiteras en avgift enligt taxa fastställd av Nämnden för 
myndighetsutövning. 

Ansökan måste skickas in minst tre veckor innan installation till: Bygg & Miljö 
Alvesta kommun 
342 80 ALVESTA 

Information 
• Om berg- eller ytjordvärme ska anläggas i närheten av känd fornlämning/ kulturlämning, bör kontakt med 

Länsstyrelsen tas i god tid innan, för eventuellt tillstånd.  
• Vid borrning av bergvärme så bör ett avstånd om 10 meter hållas till tomtgränsen. I annat fall behövs ett 

medgivande från granne.  
• Du är skyldig att ta reda på var eventuella el-, tele-, vatten- och avloppsledningar finns. 

• Om du avser att utnyttja annans mark eller vattenområde ska du bifoga en skriftlig överenskommelse. För att 
få nyttjanderätt även i framtiden bör ett gällande servitutsavtal upprättas mellan markägarna. 
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