ANMÄLAN/TILLSTÅND TILL INSTALLATION AV VÄRMEPUMP
Anmälan enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 8 §
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till
Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera
ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd.
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Personuppgifter
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Typ och utformning av värmepumpsanläggning
Fabrikat

Typbeteckning

Dimensionerat effektuttag

kilowatt
Bergvärme

Grundvattenvärme

Ytjordvärme

Ytvattenvärme

Anläggningen är förlagd

På fastigheten

Utanför fastigheten

Borrhålsdjup

Inom vattenskyddsområde

Antal borrhål

meter

Gradat borrhål (om ja, markera på situationsplanen)

stycken

Ja

Ytvattenvärme med kollektor förlagd i (vattenområdets namn)

Nej

Kollektorlängd (vid ytjord- eller ytvattenvärme)

meter

Köldmedium
Köldmedium

Mängd (koncentrat)

kilo

Köldbärarkrets
Frostskyddsvätskan består av (om glykol, ange typ)

Mängd

Procentuell blandning med vatten

liter
Material i kollektorns slangar/rör

Typ av eventuella skarvar (svetsade eller mekaniska)

Installatör/brunnsborrare
Installatör namn

Installatör telefon

Installatör adress

Installatör postadress

Brunnsborrare namn

Brunnsborrare telefon

Brunnsborrare adress

Brunnsborrare postadress

Ansluten till branschorganisation

SVEP
Annan, nämligen
Certifierad enligt SP

Ja, certifieringsnummer
Nej

Vatten och avlopp
Redovisa vatten och avlopp för din egen fastighet och för övriga fastigheter inom 50 meter från den planerade
bergvärmebrunnen/kollektorslangen. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning för grannfastigheterna. Behöver du redovisa för
fler än två grannfastigheter, använd rutan för ”Övriga upplysningar” eller ett lösblad. Rita in enskilda (ej kommunala)
anläggningar på kartan.

Vatten- och avloppsförsörjning till den egna fastigheten
Kommunalt
vatten
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Ja

Om enskilt vatten, ange typ av brunn

Nej

Kommunalt
avlopp

Ja

Borrad

Om enskilt vatten, ange avstånd från vattenbrunnen till den planerade
bergvärmebrunnen/kollektorslangen

Grävd

meter

Om enskilt avlopp, ange typ av avloppsanläggning (till
exempel minireningsverk, infiltration, trekammarbrunn)

Om enskilt vatten, ange avstånd från avloppsanläggningen till den planerade
bergvärmebrunnen

Nej

meter

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Storgatan 37

0300-83 40 00

info@kungsbacka.se

Fax

0300-83 49 34

www.kungsbacka.se
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Vatten- och avloppsförsörjning för grannfastighet 1, fastighetsbeteckning:
Kommunalt
vatten

Ja

Om enskilt vatten, ange typ av brunn

Nej

Kommunalt
avlopp

Ja

Borrad

Om enskilt vatten, ange avstånd från vattenbrunnen till den planerade
bergvärmebrunnen/kollektorslangen

Grävd

meter

Om enskilt avlopp, ange typ av avloppsanläggning (till
exempel minireningsverk, infiltration, trekammarbrunn)

Nej

Om enskilt vatten, ange avstånd från avloppsanläggningen till den planerade
bergvärmebrunnen

meter

Vatten- och avloppsförsörjning för grannfastighet 2, fastighetsbeteckning:
Kommunalt
vatten

Ja

Om enskilt vatten, ange typ av brunn

Nej

Kommunalt
avlopp

Ja

Borrad

Om enskilt vatten, ange avstånd från vattenbrunnen till den planerade
bergvärmebrunnen/kollektorslangen

Grävd

meter

Om enskilt avlopp, ange typ av avloppsanläggning (till
exempel minireningsverk, infiltration, trekammarbrunn)

Nej

Om enskilt vatten, ange avstånd från avloppsanläggningen till den planerade
bergvärmebrunnen

meter

Övriga upplysningar

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till
Kungsbacka kommun
Miljö & Hälsoskydd
434 81 Kungsbacka

Läs detta innan du skickar in din anmälan
Har du valt en lämplig placering för din anläggning?
Den statliga myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har tagit fram rekommendationerna nedan för hur
bergvärmebrunnar bör placeras. Syftet är att anläggningen ska fungera så bra som möjligt samt att minska risken för att
grund- och dricksvatten förorenas. Du bör i möjligaste mån se till att placera din anläggning enligt de här
rekommendationerna. Annars kan du behöva lämna kompletterande uppgifter och handläggningstiden kan förlängas. Är
placeringen alltför olämplig kan vi behöva förbjuda installationen. Rekommendationer för ytjordvärme finns i
informationsbladet Så anmäler du installation av värmepump.

Rekommenderade avstånd
Bergvärmebrunn – annan bergvärmebrunn
Bergvärmebrunn – grävd dricksvattenbrunn
Bergvärmebrunn – borrad dricksvattenbrunn
Bergvärmebrunn – avloppsanläggning
avloppsanläggningen

Har du bifogat en karta?

minst 20 meter
minst 20 meter
minst 30 meter
minst 30 meter, samt att bergvärmebrunnen bör ligga högre i terrängen än

Du måste bifoga en karta till anmälan, helst i skala 1:500. På den ska du ange en hel del information. Se nedan vad en
karta för bergvärme ska innehålla. För dig som ska installera ytjordvärme eller ytvattenvärme finns anvisningar i
informationsbladet Så anmäler du installation av värmepump.
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På kartan för bergvärme ska du:

•
•
•
•
•

Markera var du vill placera borrhålet.
Om borrhålet ska vinklas, markera det på situationsplanen och ange vinkeln.
Markera dricksvattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet. Ange om vattenbrunnarna
är grävda eller borrade och vad det är för typ av avloppsanläggning.
Ange avståndet från borrhålet till fastighetsgräns.
Markera bergvärmebrunnar inom 30 m från borrhålet. Ange om de är vinklade och med vilken vinkel i så fall.

Vad tycker din granne?
Om du vill borra närmare än 10 meter från din fastighetsgräns behöver din granne fylla i en blankett för grannyttrande som du
bifogar din anmälan. Om grannyttrande saknas kan handläggningen av ditt ärende ta längre tid. Blankett för grannyttrande
finns på kommunens webbplats, www.kungsbacka.se.

Har du koll på dina ledningar?
Du ansvarar för att kontrollera om det finns ledningar som kan skadas av installationen. (El, vatten, avlopp...)

Är din borrare certifierad?

Vi ställer krav på att du anlitar en certifierad borrare för borrningen av bergvärmebrunnen. Det är därför viktigt att du fyller i
fält i samband med att du skickar in din anmälan till oss. Listor med certifierade borrare hittar du på www.sp.se.

Bor du inom ett vattenskyddsområde?
För dig som ska installera värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Läs mer i
informationsbladet Så anmäler du installation av värmepump.

När får du installera?
Du får börja installera din värmepump tidigast sex veckor efter att vi har tagit emot din anmälan eller när du fått vårt skriftliga
beslut om att din anmälan är godkänd.

Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan eller tillståndsansökan
Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Du hittar den på www.kungsbacka.se.

Informationsbladet Så anmäler du installation av värmepump hittar du på www.kungsbacka.se.

