Så anmäler du
installation av värmepump
När ska jag anmäla?
Du ska skicka in din anmälan minst sex veckor innan du
tänker installera anläggningen. Luftvärmepumpar behöver
du inte anmäla. På kungsbacka.se hittar du e-tjänst och
blankett för anmälan.
När får jag installera?
Du får börja installera din värmepump tidigast sex veckor
efter att Miljö & Hälsoskydd har tagit emot din anmälan
eller när du får vårt skriftliga beslut om att din anmälan är
godtagen.
Karta
Du måste bifoga en karta till anmälan. Kartan ska vara i
lämplig skala, helst skala 1:400. Kartan kan du beställa
genom kundcentret Kungsbacka direkt. Beroende på vilken
typ av anläggning du vill installera behöver du redovisa olika
saker på situationsplanen:

Karta för bergvärme

• Var du vill placera borrhålet. Om borrhålet ska vinklas,
ange vinkeln.
• Bergvärmebrunnar inom 30 meter från borrhålet. Ange om
borrhålet är vinklat och ange i så fall dess djup och vinkel.
• Dricksvattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar
inom 50 meter från borrhålet. Ange om brunnarna är grävda
eller borrade och vad det är för typ av avloppsanläggning.
Du som sökande är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen. Därför är det
viktigt att anmälan lämnas komplett ifylld, i god tid och att
du väntar beslut innan installation kan ske.
• Gödselplattor eller andra föroreningskällor inom 50 meter
från borrhålet.
• Avståndet från borrhålet till fastighetsgräns.

Karta för ytjordvärme

• Var du vill placera kollektorslangen.
• Dricksvattenbrunnar inom 30 meter från kollektorslangen.
Ange om brunnarna är grävda eller borrade.
• Avståndet från kollektorslangen till fastighetsgräns.
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Avståndsrekomendationer
Bergvärmebrunn –
annan bergvärmebrunn

Minst 20 meter

Bergvärmebrunn –
grävd dricksvattenbrunn

Minst 20 meter

Bergvärmebrunn –
borrad dricksvattenbrunn

Minst 30 meter

Bergvärmebrunn –
avloppsanläggning

Minst 30 meter. Bergvärmebrunn bör ligga
högre upp i terrängen av
avloppsansläggningen.

Kollektorslang för ytjordvärme –

Minst 20 meter

dricksvattenbrunn

Karta för ytvattenvärme

• Var du vill placera kollektorslangen. Ange även på vilket
djup och hur slangen ska förankras.
Grannyttrande
Om du vill borra närmare än tio meter från din fastighetsgräns behöver du låta din granne ta del av din anmälan
innan du skickar den till oss. Blankett för medgivande från
grannar finns på kungsbacka.se. Vill du lägga din värmepumpanläggning helt eller delvis på någon annans mark
behöver du också visa att fastighetsägaren har lämnat sitt
medgivande till detta.
Bor du inom vattenskyddsområde?
Inom vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd för
att installera bergvärme, jordvärme, grundvattenvärme eller
ytvattenvärme. Du söker om tillstånd på samma sätt som
du anmäler, men handläggningstiden är längre. På kungsbacka.se kan du se om din fastighet ligger inom
något av kommunens fyra vattenskyddsområden.
Ha koll på ledningar
Du har ansvar för att kontrollera om det finns ledningar
för vatten, avlopp, el eller tele som kan skadas av installationen.
Certifierade borrare
Du måste anlita en certifierad borrare för din installation.
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Innan du installerar en anläggning för
bergvärme, ytjordvärme, ytvattenvärme
eller grundvattenvärme ska du anmäla
det till kommunen.

