
Miljökontoret 
Box 206, 597 25 Åtvidaberg 
0120-830 00, miljo@atvidaberg.se 

Ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

ANSÖKAN/ANMÄLAN 

om installation av 

värmepump 

Sida 1(3)

Skickas till 

Åtvidabergs kommun 
Miljökontoret 
Box 206 
597 25 Åtvidaberg 

Sökande/anmälare 

Namn Personnummer/Organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadressen) Postnummer och ort 

Telefon dagtid (fast och/eller mobil)  E-postadress 

☐ Jag godtar kontakt och utskick via e-post.

Fastighet 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande/anmälare) 

Besöksadress Postnummer och ort 

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? 

☐ Ja (om ja, ansökan om tillstånd för installation av värmepump)

☐ Nej (om nej, anmälan om installation av värmepump)

Installatör av värmepump 

Företag Organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

Telefon dagtid (fast och/eller mobil)  E-postadress 

Kontaktperson 

Borrföretag 

Företag Organisationsnummer 

Telefon dagtid (fast och/eller mobil)  E-postadress 

Certifieringsnummer RISE Följer Normbrunn -16 

☐ Ja  ☐ Nej

mailto:miljo@atvidaberg.se
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Värmepump 

Fabrikat och modell 

Beräknad effekt 

 kW 
Tillförd effekt 

 kW

R-beteckning köldmedium Mängd köldmedium 

 kg

Köldbärarvätska 

Mängd köldbärarvätska (koncentrat) i kollektorn 

 liter 
Produktnamn för köldbärarvätskan 

Kollektorns längd 

 meter 
Kollektorns volym 

 liter

Material i kollektorn 

Typ och utformning av värmepumpsanläggning 

☐ Bergvärme

Antal borrhål 

 stycken 
Borrhålsdjup 

 meter

Eventuell gradning 

☐ Hålet kommer att borras lodrätt.

☐ Hålet kommer att gradas, på skissen anges riktning och vinkel.

☐ Grundvattenvärme

Antal borrhål 

 stycken 
Borrhålsdjup 

 meter

Eventuell gradning 

☐ Hålet kommer att borras lodrätt.

☐ Hålet kommer att gradas, på skissen anges riktning och vinkel.

☐ Ytjordvärme med kollektor

Kollektorns längd 

 meter 
Markbeskaffenhet 

☐ Ytvattenvärme

Kollektorn förläggning (vattenområdets namn) Kollektorns längd 

 meter

Öppet system med vatten från (vattenområdets namn) Vattnet återförs till 

☐ Annan

Beskriv vilken typ av värmepumpsanläggning som kommer anläggas. 

Anläggningsarbeten 

Ange ungefärlig tidpunkt för borrning eller kollektorutläggning. 
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Följande handlingar SKA bifogas ansökan/anmälan 

 Skalenlig karta med: 

 Byggnadens läge 

 Borrhålets placering och eventuell gradning 

 Kollektorns placering (vid ytjordvärme eller ytvattenvärme) 

 Eventuella borrhål på grannfastigheter (ange borrpunkt samt gradning) 

 Eventuella dricksvattentäkter på egen fastighet och/eller grannfastigheter inom ett avstånd av 100 meter från 

borrhålet eller kollektorn. 

Om skalenlig karta ej används ska avstånden istället uppges på kartan.  

 

 Om borrhål för bergvärme planeras inom 10 meter från tomtgräns och/eller inom 20 meter från befintligt borrhål på 

grannfastighet ska yttrande från granne bifogas ansökan/anmälan. Särskild blankett för yttrande från granne finns på 

www.atvidaberg.se.  

 

 Om planer finns att utnyttja annans mark eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen ska vederbörligt 

skriftligt tillstånd inhämtas och bifogas ansökan/anmälan. 

 

Behandling av ansökan/anmälan sker inte förrän samtliga punkter ovan har redovisats till miljökontoret.  

 

Övriga upplysningar 

      

Underskrift  

Ort och datum 

      
 

Namnteckning Namnförtydligande 

      

Information om behandling av personuppgifter 

Behandling sker enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Personuppgifter som lämnas i blankett 

behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Du har 

rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att 

omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer information på www.atvidaberg.se om hur du gör begäran om 

registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta miljökontoret enligt följande: Åtvidabergs 

kommun, Miljökontoret, Box 206, 597 25 Åtvidaberg, e-post: miljo@atvidaberg.se, telefonnummer: 0120-830 00.  

Information 

Installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten bör ansökas/anmälas till miljökontoret i god tid innan 

installationen beräknas starta (cirka 6 veckor). När miljökontoret handlagt din ansökan/anmälan får du ett skriftligt beslut 

från bygg- och miljönämnden. Installation av luftvärmepump behöver ej anmälas till miljökontoret. 

Avgift 

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige. 

Blanketten reviderades 2021-01-19. 

http://www.atvidaberg.se/
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