
Anmälan om värmepump/kylanläggning 
gäller anläggning för utvinning av värme eller kyla ur  mark,  
ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, < 10 
MW. 

Värmepump och fastighet 

  Sökande 
Namn  Person/organisationsnummer 

Postadress   Fakturaadress 

Mobil  Epostadress

 Ansvarig installatör och borr-/gräventreprenör 
Firmanamn, installatör  Kontaktperson, mobil: 

Kontaktperson, mobil: 

Certifierad brunnsborrare, enligt RISE 

Certifikatsnummer: 

Bergvärme  Jordvärme  Ytvattenvärme  Annan: 

  Fastighetsbeteckning 

Ansvarig brunnsborrare (AB) : Brunnsborrare (B) 

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

Installation av värmepump utförs av person med 
certifikat kategori I eller II ((EU) 2015/2067) 

Ja Ja Nej Nej 

Firmanamn, borr-/gräventreprenör 

Epostadress  Installatören önskar kopia av beslut 
via epost: Ja

Epostadress 

Brunnsborraren ansvarar för att skicka brunnsprotokoll via epost till miljo.byggnads@gagnef.se 
efter slutförd borrning Ja

Ett ärende som gäller anmälan bergvärme avslutas inte förrän borrprotokoll har kommit in. 

Brunnsborraren ska skapa ett borrprotokoll åt uppdragsgivaren efter utförd borrning av energibrunn. 

Miljö- och byggförvaltningen kommer att begära in det som komplettering. 

Ni kan komma överens med brunnsborraren om att de skickar in borrprotokollet direkt till miljö- och 
byggförvaltningen. 
Har ni kommit överens om detta, kryssa rutan nedan. 

Beslutet skickas i första hand till digital brevlåda (t.ex Kivra), i andra hand till epostadress, ange ev. andra 
önskemål nedan:



Borrhålet utförs enligt Normbrunn ‐16 

Ja  Nej  Om nej, vad avviker: 

För alla: skyddsavstånd till omgivande objekt* (rita även ut dem på situationsplanen!) 

 För bergvärme rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 30 m till borrad vattenbrunn, minst

20 m till grävd vattenbrunn och minst 30 m till utsläppspunkten för enskilt avlopp.

 För ytjordvärme/ytvattenvärme rekommenderas minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkter.

Avstånd till närmaste  vattentäkt (i meter)  Avstånd till närmaste  avloppsanläggning (i meter) 

Beskrivning av värmepump 
Värmepumpens fabrikat och modell  Effekt (max tillförd och max uttagen) 

Köldmedium 

Typ av köldmedium (ange R‐beteckning)  Mängd  köldmedium 

Är systemet för köldmediet hermetiskt tillslutet? 
Ja  Nej 

 Köldbärarvätska 
Handelsnamn  % inblandning i vatten  Mängd köldbärarvätska 

   Frågor för jord‐ och sjövärme 

Kollektorn  typgodkänd 

Ja  Nej 

Kollektorns längd (i meter)  

Antal borrhål Borrhålsdjup i meter

Jag planerar att borra för bergvärme närmare än 10 m från fastighetsgräns 

Graderad borrning i grader Kompassriktning
 Frågor för bergvärme 

Närboende grannar som kan beröras av borrning ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 4 § miljöbalken. 
Du kan bifoga grannyttran med anmälan om borrning ska ske närmare än 10 m från din fastighetsgräns, 
eller så skickar miljö- och byggförvaltningen ut remiss till grannar. 
Blankett till grannar finns på webben: https://www.gagnef.se/bygga-bo-och-miljo/lov-tillstand-och-
anmalan/anmalan-om-varmepump/grannyttran-for-varmepump/

https://www.gagnef.se/bygga-bo-och-miljo/lov-tillstand-och-anmalan/anmalan-om-varmepump/grannyttran-for-varmepump/


När ska arbetet påbörjas och när beräknas anläggningen vara färdigställd? 

Ort  Sökandes underskrift 

Datum  Namnförtydligande 

Bilagor: 

Situationsplan (karta över fastigheten) i skala 1: 400‐1000, som visar byggnader, borrhål eller kollektor 
tomtgränser, vägar, vattendrag, samt enskilda vattentäkter och avlopp inom 50 m. 
Kopia på skriftlig överenskommelse om anläggning sker på annans mark 

Handläggning av ärendet påbörjas när anmälan är komplett, det vill säga när alla handlingar är bifogade 
och alla uppgifter i anmälan är ifyllda. För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en 
avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Eventuell kartavgift tillkommer. 

Ifylld blankett sänds till: 
Miljö‐ och byggförvaltningen 785 80 Gagnef,
eller via epost till:
miljo.byggnads@gagnef. se  

Information enligt dataskyddsförordningen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om 
fastighetsägande och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ärenden 
och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen.  
Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras 
kontinuerligt med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra vårt 
uppdrag behöver vi ibland inhämta personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan exempelvis 
vara landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett 
personbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi 
är skyldiga att göra så enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka 
av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till 
registrator@gagnef.se . Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.  Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb www.gagnef.se/personuppgifter
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