
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

ANMÄLAN / ANSÖKAN OM
INSTALLATION AV VÄRMEPUMP
Enligt § 17 i förordningen om miljöfarlig verksamhet  
och hälsoskydd eller lokala föreskrifter för grundvatten- 
skydd. Gäller anläggningar för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten med effektuttag på 
mindre än 10 MW.

Fastighet
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Postnummer Postort

Fastighetsägare
Namn Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress (om annan än den som anmälan avser) Telefon dagtid

Postnummer Postort E-postadress

Anmälare (Om annan än fastighetsägare. Entreprenör ska inte stå som anmälare)
Namn Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress (om annan än den som anmälan avser) Telefon dagtid

Postnummer Postort E-postadress

Några av fastighetens förutsättningar
Vattenförsörjning:  Kommunalt vatten  Egen brunn  Gemensam brunn
Avloppsvattnet leds till:  Kommunalt avlopp  Eget avlopp  Gemensamt avlopp

Typ och utformning

 Bergvärme
Borrhålsdjup, m Antal borrhål Borrvinkel (grader och riktning)

 Ytjordvärme                                   inom fastigheten                utanför fastigheten

 Annat, ange vad:

Värmepumpen
Fabrikat Modell Dimensionerat effektuttag, kW

Typ och mängd av köldmedium (det som cirkulerar i själva värmepumpen)

 R 407c ................... kg    Annat, ange vad ..................................................................... ................... kg
Är kylkretsen hermetisk tillsluten?
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Ja Nej

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D

Telefon vxl
016-710 10 00

E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se
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Lokalisering/Skyddsavstånd  (Viktigt att fylla i)

Avstånd i meter mellan (rek. minsta avstånd i parentes) planerade 
borrhålet/en

planerad plats för 
ytjordvärme

och byggnad (>4 m)

och tomtgräns (>10 m)

och den egna dricksvattenbrunnen

        Grävd (20 m) Borrad (30 m)

och fastighetens avloppsanläggning (>30 m)

        Infiltration           Markbädd           Annat................................. 
 Avloppet är beläget           högre lägre i terrängen

och grannarnas dricksvattenbrunn/ar och dricksbrunnar 
på intilliggande fastigheter  

Fastighet ...................................         Grävd (>20 m)        Borrad (>30 m)
Fastighet ...................................         Grävd (>20 m)        Borrad (>30 m)

och energibrunnar på intilliggande fastighet/er (>20 m)

Ange fastighetsbeteckningar ...................................................................

och grannarnas avloppsanläggning (>30 m)

        Infiltration           Markbädd           Annat................................. 
 Avloppet är beläget           högre          lägre i terrängen

Jag har försäkrat mig om att det inte finns några 
befintliga borrhål närmare än 20 meter från mitt 
planerade borrhål.

       

Jag har varit i kontakt med ledningskollen.se 
och placerat hålet så att det inte påverkar 
befintliga ledningar.

       

Jag har kontrollerat att det inte föreligger 
någon konflikt mellan servitut eller andra 
rättigheter som berör fastigheten och mitt 
planerade borrhål.
      

Borrning/Schaktning
Entreprenör, namn E-postadress Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress Anläggningen beräknas vara färdigställd (datum)

Postnummer Postort Borrentreprenören är certifierad Om ja - Personcertifiering (nummer) Datum

Värmepumpsinstallationen
Installatör, namn Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress

Postnummer Postort E-postadress

Installatören är certifierad 
för värmepumpsinstallationer:             Ja       Nej

Installatören är certifierad enligt CIN2 för värme-
pumpar och ytnära jordvärme (förnyelsebarhets- 
direktivet ocb BFS 2015-4):       

      Ja         Nej

Kollektorslangen
Typ av frostskyddsvätska/köldbärare (det som cirkulerar i kollektorslangen). Ange produktnamn Andel i % Total volym köldbärare i kollektor, liter

Andra tillsatsämnen, ange produktnamn Mängd liter

Kollektorlängd, m

 Helsvetsad plastkollektor
 Annat, ange vad ................................................................ med skarvar som är    helsvetsade    mekaniska

Material i kollektorns slangar/rör

Ja Nej

 Ja  Ja  Ja

http://ledningskollen.se


Upplysningar
Dimensionering, borrning/anläggande och installation ska ske på ett fackmannamässigt sätt, det vill säga enligt 
”Normbrunn-16” av certifierad borrare. Certifiering finns även av värmepumpsinstallatörer.
Handläggning påbörjas när anmälan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen. Om anmälan är  
komplett är  handläggningstiden normalt sex veckor. OBSERVERA! Invänta miljökontorets svar innan ni gör 
inköp och startar arbetet.
Om anmälan inte görs före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift. 
En avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige kommer att tas ut i samband med anmälan.  
Läs mer om taxan på eskilstuna.se/miljokontoret.
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Övriga upplysningar

Handlingar att bifoga
  Situationsplan (obligatoriskt) helst i skala 1:400, som visar

  • fastighetsgränser och fastighetens byggnader 

  • planerad placering av borrhål eller kollektorslang

       • läge för hålets botten (om hålet ska lutas) 

  • nedgrävda telefonledningar, elledningar, vatten- och avloppsrör med mera på fastigheten 

  • dricksvattenbrunnar inom 50 meter från borrhål eller kollektorslang 

  • energibrunnar inom 25 meter från planerade borrhål och kollektorslang 

  • avloppsanläggningar inom 60 meter från planerade borrhål och kollektorslang.

  Intyg från granne/grannar  (bifogas om avståndet från fastighetsgränsen till borrhålet är mindre än 10 meter)

  Servitut eller avtal om annans mark ska användas 
  

      Annat, ange vad .....................................................................................................................................................

Datum Underskrift, anmälare Namnförtydligande

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

Fullmakt

http://eskilstuna.se/miljokontoret
https://www.eskilstuna.se/GDPR


Anmälare
Namn Fastighetsbeteckning och eventuellt tomtnummer

Berörd granne
Namn Fastighetsbeteckning och eventuellt tomtnummer

Adress Postnummer Postort

Jag har sett min grannes värmepumpsanmälan och tomtkarta som visar planerad placering av borrhål.

Jag har inga synpunkter                                 Jag har följande synpunkter eller anmärkningar:

Jag godkänner att endast bli delgiven beslutet via e-post genom att ange min e-post nedan

Datum Underskrift Namnförtydligande

E-postadress

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

Grannyttrande om placering av borrhål för värmepump
I det fall avståndet mellan borrhålet och fastighetsgränsen är mindre än 10 meter ska din 
granne intyga att de tagit del av informationen och ger sitt medgivande.

För att din granne ska kunna yttra sig ska du visa upp anmälningshandlingar (tomtkarta samt 
eventuella andra handlingar). Miljökontoret gör en lämplighetsbedömning av borrhålets lokali-
sering i varje enskilt fall.

Observera! Som granne har man endast yttranderätt. Om miljökontoret har invändningar mot 
den planerade åtgärden kan de lämna över anmälan till miljö- och räddningstjänstnämnden 
med förslag om att förbjuda den.

Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och 
åtaganden. På eskilstuna.se/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter enligt 
den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D

Telefon vxl
016-710 10 00

E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se
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