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ANMÄLAN 
Installation av värmepump enligt 17 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 
1. FASTIGHET OCH SÖKANDE 

Fastighetsbeteckning 
 
 

Installationsadress 
 

Sökandes namn 
 

Person eller organisationsnummer 

Sökandens utdelningsadress/postnummer/postadress Fakturadress (om annan än postadress) 

Telefonnummer 
 

E-postadress 

Fastighetsägare om annan än sökande 
 
 

Adress till fastighetsägaren 

 
2. ANLÄGGNINGENS TYP OCH UTFORMNING 

 Bergvärme 

Borrhålsdjup 1……………..m 
Borrhålsdjup 2……………..m 

 Jordvärme 

Antal meter slang…………m 
…………………….m2 yta  

  Ytvattenvärme 

 
……………………….m2 yta 

Uttagen effekt (kW) 

Antal borrhål Gradning             Antal grader 
Nej       Ja 

              …………º C 
Obs! Riktning och borrhålets placering 
ska markeras på situationsplanen. 

Typ av köldmedium  

 
Mängd köldmedium (kg) 

Finns oljecistern kvar på fastigheten     Ja                  Nej 
 

   

Värmepumpens fabrikat och typbeteckning 

Typ av köldbärare i kollektorn            
 

Mängd köldbärarvätska (liter) 

 
3. VATTEN OCH AVLOPP 

a. Ange avstånd till vattentäkter  
 
 
 

 Kommunalt vatten  

 

Avstånd till egen vattentäkt  
 
 
___________________meter 
 
 

Borrad brunn             Grävd brunn 

Avstånd till grannars eller gemensam 
vattentäkt 
 
___________________meter 
 
 

Borrad brunn             Grävd brunn 

 
b. Ange avstånd till enskilda avlopp 
 
 

 Kommunalt avlopp 

Avstånd till egen  
avloppsanläggning  
 
 
___________________meter 
 

Avstånd till grannars eller gemensam 
avloppsanläggning 
 
 
___________________meter 
 

 

c. Uppfyllande av skyddsavstånden enligt Normbrunn -16 
 
Minst 30 m mellan energibrunn och borrad vattentäkt 
Minst 20 m mellan energibrunn och grävd vattentäkt 
Minst 30 m mellan energibrunn och enskilt avlopp 
Minst 20 m mellan energiborrhål 
 

 
 Ja 

 

 Nej 
 

Om kraven inte uppfylls ska det vara motiverat samt vilka skyddsåtgärder som kommer att göras: 
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4. ARBETE UTFÖRS AV 

Borrare 
  
 

 Certifierad enligt RISE  

 
Certifieringsnummer: 

Telefonnummer E-postadress 

Planerat datum för borrning 

Installatör om annan än borrare 
 

 Certifierad 

 
Certifieringsnummer: 

Telefonnummer E-postadress 

 
TILL ANMÄLAN SKALL BIFOGAS 

Situationsplan i lämplig skala. Följande ska framgå: 

 Fastigheten med byggnader, tomtgräns och tillfartsvägar 

 Värmepumpens och kollektorns placering samt ledningsdragning  

 Den egna och övriga vattentäktens läge (inom 100 m) 

 Enskilda avloppsanläggningar den egna och övriga inom 100 m 

 Avstånd till andra energianläggningar inom 100 m 
Grannintyg om borrhålet placeras mindre än 10 meter från den egna tomtgränsen eller om grannar har 
enskilda vattentäkter och/eller enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från planerat borrhål.  

 

 
Anmälan kan inte slutbehandlas innan fullständiga handlingar inkommit. 

 
 Jag har tagit del av informationen på informationsbladen som finns på www.sala.se  

     Anmälan om värmepump och information om berg-, jord- eller ytvattenvärme 
 
AVGIFT 
Avgift för handläggning av denna anmälan kommer att tas ut i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Avgift för år 2022 är 1 711,50 kr. 
 
 
5. UNDERSKRIFT 

Datum och ort  
 

 

Datum och ort 

Namn  
 

 

Namn  

Namnförtydligande 
 

 

Namnförtydligande 

 
Miljöenheten Sala-Heby 
Box 304, 733 25 SALA     
Besöksadress: Stora Torget 1 B 
Tfn: 0224-74 70 00    
E-post: byggmiljo@sala.se 

http://www.sala.se/integritetspolicy
http://www.sala.se/
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GRANNINTYG 
 
Härmed intygar jag att jag tagit del av anmälan om installation av 
värmepumpsanläggning på fastigheten___________________________________ 
 

Namnteckning 
 

 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
 

 

Namnförtydligande 

Adress/Postnummer/Postadress 
 
 

Adress/Postnummer/Postadress 

Fastighetsbeteckning 
 

 

Telefon Fastighetsbeteckning Telefon 

 Jag har inget att invända 

 Jag har följande invändningar: 

 
Vid längre yttrande bifoga bilaga 

…………………………………………………………
……………………………………………………….…
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

 Jag har inget att invända 

 Jag har följande invändningar: 

 
Vid längre yttrande bifoga bilaga 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 
 

Namnteckning 
 

 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
 

 

Namnförtydligande 

Adress / Postnummer / Postadress 
 
 

Adress / Postnummer / Postadress 

Fastighetsbeteckning 
 

 

Telefon Fastighetsbeteckning Telefon 

 Jag har inget att invända 

 Jag har följande invändningar: 

 
Vid längre yttrande bifoga bilaga 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

 Jag har inget att invända 

 Jag har följande invändningar: 

 
Vid längre yttrande bifoga bilaga 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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