
ANMÄLAN 1 (3) 

Om installation av värmepump 
Enligt 17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Senast reviderad 2021-03-30 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 
Varbergs kommun Drottninggatan 17 0340-880 00 210000-1249 mhn@varberg.se 

TELEFAX WEBBPLATS 
432 80 Varberg 0340-69 70 55 www.varberg.se 

Sökanden 
Namn: Adress: 

Personnr/Org.nr: Telefon dagtid: 

Postnummer: Postort: 

E-post: 

Fakturaadress (om annan än ovan): Fakturareferens: 

Fastighetsuppgifter 

Anläggning 

* Europastandard EU 255, eltillskott ej medräknat

Arbetet beräknas påbörjas den:_____________ Arbetet beräknas vara färdigt den:________________ 

Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

Fastighetsägare: Telefonnummer till fastighetsägare: 

Nybyggnation    Ja   Nej  Tillstånd att använda annans mark  
 Ja   Nej   Behövs ej 

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde 
 Ja   Nej 

Fastigheten har    Gemensamt avlopp med andra
 Kommunalt avlopp        Enskilt avlopp  

Avstånd till egen avloppsanläggning:_________m 
Fastigheten har 

 Kommunalt vatten       Enskild brunn 

Om enskild brunn, är den 
 Borrad   Grävd    Gemensam med andra 

Avstånd från värmepumpsanläggning till egen 
brunn:_______________m 

Avstånd från värmepumpsanläggning till andra 
dricksvattenbrunnar inom 100 m radie 

 Borrad   Grävd    Avstånd:__________m 
 Borrad   Grävd    Avstånd:__________m 
 Ej aktuellt 

Mina grannar är kontaktade och informerade om att jag/vi avser installera värmepump 
 Ja (krävs innan handläggningen av anmälan påbörjas) 

 Bergvärme      Jordvärme      Grundvatten    Annat:___________________________ 

 Ytvatten, ange vattenområde: 
Fabrikat och modell: 

Tillförd effekt, kW (vid 0 o C ingående 
köldbärare)*: 

Uteffekt, kW (+35 o C utgående värmebärare)*: 

Köldmedium, typ och mängd (ex. 2,1 kg R410A): Köldbärarvätska, typ, mängd och spädning: 

Antal borrhål och borrhålsdjup (bergvärme): Kollektorlängd (jord- och vattenvärme): 

Gradborrning grader samt riktning (bergvärme): 
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** På situationsplanen skall markeras var vattenuttag samt hur avledning av vatten sker. Observera att 
det kan krävas tillstånd enligt 11 kap. Miljöbalken för större vattenuttag. 

Utförs bergvärme enligt Normbrunn 2016:  Ja     Nej  Delvis 
Om avvikelse från normen görs ska detta beskrivas i detalj och bifogas anmälan. 
 
Entreprenörer 
VVS installatör: Borr-/gräventreprenör: 

Postadress: Postadress: 

Org.nr: Org.nr: 

Kontaktperson: Kontaktperson: 

Telefon dagtid: Telefon dagtid: 

E-post: E-post: 

 
Avgift 
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras 
årligen. 
 
Bilagor 

 Situationsplan som ska innehålla följande:  
• Fastighetsgränser 

• Läge för befintliga energibrunnar i närheten (inom 50 m) 

• Läge för planerad anläggning  

• Läge för omkringliggande dricksvattenbrunnar (inom 100 m avstånd) 

• Läge för omkringliggande markbäddar, infiltrationer eller reningsverk (inom 50 m avstånd).  

Glöm inte att skriva ut avstånden på kartan mellan ovanstående punkter och den planerade 
anläggningen.  
Tips! Ett exempel på hur en karta kan redovisas finns i dokumentet ”Information om anmälan om 
värmepump” på vår hemsida.  
 

 Intyg från markägare (om annan än sökande)  
 

 Grannyttrande (krävs om avstånd från borrhål till fastighetsgräns eller mellanliggande vägs 
mittlinje är mindre än 10 meter). Blankett för grannyttrande finns på kommunens webbplats 
https://www.varberg.se  

Bygga, bo & miljö  Energi och uppvärmning  Uppvärmning Värmepump 

I samband med grannyttrandet ska grannen få ta del av anmälan och situationsplanen. 
 
  

Utformning av kollektor (gäller ytvatten/ytjordvärme) 

 PEM PN 6,3     PEM PN 10      Cu (direktförångning)    Annat:____________________ 

 Märkband läggs ovanför markförlagd kollektor         Kollektorn plöjs ner 

Beräknat vattenuttag vi anläggande av grundvattenvärme (eller annan vattentäkt som används för 
värmepump)**: 

https://www.varberg.se/
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Underskrift 
Ort och datum: 

Namnunderskrift: Namnförtydligande: 

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlems-
länder från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. 
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.  
 
Ifylld blankett skickas till:  Varbergs kommun  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  
432 80 Varberg 

 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter  
 

mailto:mhn@varberg.se
http://www.varberg.se/personuppgifter

	Namn: 
	Adress: 
	PersonnrOrgnr: 
	Telefon dagtid: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Epost: 
	Fakturaadress om annan än ovan: 
	Fakturareferens: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetens adress: 
	Fastighetsägare: 
	Telefonnummer till fastighetsägare: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Gemensamt avlopp med andra: Off
	Kommunalt avlopp: Off
	Enskilt avlopp: Off
	Kommunalt vatten: Off
	Enskild brunn: Off
	Avstånd till egen avloppsanläggning: 
	Borrad: Off
	Grävd: Off
	Gemensam med andra: Off
	Grävd_2: Off
	Grävd_3: Off
	Borrad_2: Off
	Borrad_3: Off
	Ej aktuellt: Off
	Avstånd: 
	Avstånd_2: 
	brunn: 
	Ja krävs innan handläggningen av anmälan påbörjas: Off
	Bergvärme: Off
	Jordvärme: Off
	Grundvatten: Off
	undefined_6: Off
	Annat: 
	Ytvatten ange vattenområde: Off
	Fabrikat och modell: 
	Tillförd effekt kW vid 0 o C ingående köldbärare: 
	Uteffekt kW 35 o C utgående värmebärare: 
	Köldmedium typ och mängd ex 21 kg R410A: 
	Köldbärarvätska typ mängd och spädning: 
	Antal borrhål och borrhålsdjup bergvärme: 
	Kollektorlängd jordoch vattenvärme: 
	Gradborrning grader samt riktning bergvärme: 
	Arbetet beräknas påbörjas den: 
	Arbetet beräknas vara färdigt den: 
	PEM PN 63: Off
	PEM PN 10: Off
	Cu direktförångning: Off
	undefined_7: Off
	Annat_2: 
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	Beräknat vattenuttag vi anläggande av grundvattenvärme eller annan vattentäkt som används för värmepump: 
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Delvis: Off
	VVS installatör: 
	Borrgräventreprenör: 
	Postadress: 
	Postadress_2: 
	Orgnr: 
	Orgnr_2: 
	Kontaktperson: 
	Kontaktperson_2: 
	Telefon dagtid_2: 
	Telefon dagtid_3: 
	Epost_2: 
	Epost_3: 
	Situationsplan som ska innehålla följande: Off
	Intyg från markägare om annan än sökande: Off
	Grannyttrande krävs om avstånd från borrhål till fastighetsgräns eller mellanliggande vägs: Off
	Ort och datum: 
	Namnunderskrift: 
	Namnförtydligande: 
	Text2: 


