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Ansökan om installation av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

Ansökan enligt 17 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt Vallentuna kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
 

Handläggningen av ansökan påbörjas först då ansökan är komplett. Kontrollera 

därför en extra gång att du har fyllt i alla uppgifter i blanketten! 

 

Typ av värmekälla 

 Bergvärme       Jordvärme     Sjövärme  

 

Allmänna uppgifter 

Fastighetsbeteckning: ..........................................................................  

Fastighetens adress: ............................................................................  

Personuppgifter sökande 

NAMN PERSONNUMMER ORGANISATIONS-

NUMMER 

UTDELNINGSADRESS POSTNUMMER ORT 

TELEFON HEM/ARB/MOBIL E-POSTADRESS 

 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

NAMN TELEFON HEM/ARB/MOBIL 

UTDELNINGSADRESS POSTNUMMER ORT 

 

Installatör värmepump 

INSTALLATÖR SVEP-NUMMER 

KONTAKTPERSON TELEFON TILL KONTAKTPERSON 
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Certifierad borrare 

För att du ska vara säker på att få hålet till bergvärmepumpen borrat på ett bra 
och säkert sätt rekommenderas att du anlitar en certifierad borrare. 
Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, i 
samarbete med Svenska brunnsborrares branschorganisation och Sveriges 
avantiborrares förening. Krav ställs på erfarenhet, kunnande och försäkringar. 

 

Borrföretag (fylls i om installatören inte är totalentrepenör) 

FÖRETAG CERTIFIERINGSNUMMER 

KONTAKTPERSON TELEFON TILL KONTAKTPERSON 

Borrhålet 

BORRHÅLSDJUP ANTAL HÅL GRADBORRNING 

(ANGE RIKTNING) 

AVSTÅND TILL 

FASTIGHETSGRÄNS 

Köldbärarvätska 

HANDELSNAMN  FROSTSKYDDSMEDEL HALT(%)FROSTSKYDDSMEDEL 

 

 

Övriga tillsatser(t.ex. denatureringsmedel): ............................................  

 
 

Värmepump, typ och utformning 

VÄRMEPUMPENS FABRIKAT KÖLDMEDIUM, TYP 

ANTAL VÄRMEPUMPAR/AGGREGAT KÖLDMEDIUM, MÄNGD UTEFFEKT, KW 

 

Förteckning över närliggande vattentäkter. (Inom 100 meter från den 

planerade värmepumpsanläggningen. Glöm inte att ange fastighetens 

egna brunnar! Markera även läget i kartbilagan.) 

FASTIGHETS-

BETECKNING 

FASTIGHETENS 

ÄGARE 

GRÄVD ELLER 

BORRAD BRUNN 

AVSTÅND, METER 
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Förteckning över närliggande avloppsanläggningar (infiltration, 

markbädd, stenkista, etc.) Inom 100 meter från den planerade 

värmepumpsanläggningen. Markera även läget i kartbilagan. 

FASTIGHETS-

BETECKNING 

FASTIGHETENS 

ÄGARE 

TYP AV ANLÄGGNING AVSTÅND, METER 

    

    

    

 

 

 
 

Påbörja inte arbetet förrän du har fått skriftligt svar på din ansökan! 
Handläggningstid är oftast ca två veckor men kan variera mellan en till fem veckor 
beroende på personalresurser. Ansök därför i god tid! 

 

 

 

 

 

Underskrift(sökande) 

 

 

 

 

  

ORT, DATUM  NAMNTECKNING 
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Bilagor 

Med ansökan ska följande bilagor lämnas: 

 

 Karta (skalenlig mellan 1:200 till 1:500) utvisande byggnader, 

borrhål, närliggande vattentäkter och avloppsanläggningar. 

 

 Varuinformationsblad för köldbärarvätska, om dess sammansättning 

inte redovisats på blanketten eller på annat sätt. 

 

 Kopia av överenskommelse med annan markägare om del av 

anläggning förläggs på annans mark. 

 

 Grannintyg om bergvärmehål borras närmare än 10 m från grannens 

tomtgräns och om hålet inte gradborras så att skyddsavståndet 

innehålls. 

 

 För anläggning inom skyddsområde för grundvattentäkt lämnas också 

underskrivet intyg ”Försiktighetsåtgärder vid installation av 

bergvärme inom vattenskyddsområden”. Innan underskrift, 

kontrollera med installatör och brunnsborrare att samtliga 

försiktighetsåtgärder kommer att vidtas. 

 

 

Avgift 

För handläggning av ansökan kommer en avgift att tas ut enligt taxa 

fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-09 KF § 80 

 
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras och användas av 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning 

av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per 

kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som 

behandlas av Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga 

och missvisande uppgifter.  


