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Ansökan/anmälan om inrättande, eller
ändring, av värmepump enligt 17 §
förordningen (1988:899)

Personuppgifter
Namn

Person- /organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

☐ Jag godkänner att handlingar skickas med e-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Postnummer

Ort

Typ och utformning av värmepumpsanläggning
☐ Ny anläggning

☐ Ändring av befintlig anläggning. De nya uppgifterna anges nedan.

☐ Bergvärme
☐ Ytjordvärme
Värmepumpens fabrikat och modell
Typ av köldmedium

☐ Sjövärme/ytvattenvärme
Uttagen effekt (kW)
Mängd köldmedium (ton CO2e)

☐ Grundvattenvärme

Hermetiskt sluten köldmediekrets?
☐ Ja

Typ av frostskyddsvätska

Total volym frostskyddsvätska (l)

☐ Nej

Koncentration (%)

Vilket datum är anläggningsarbetet planerat att påbörjas? _____________________________________________

Bergvärme
Antal borrhål

Borrhålsdjup (m)

Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?

Vinkel på borrhålet (grader)

☐ Ja

☐ Nej

Vilket? _________________________________________________________________________
För anläggningar inom vattenskyddsområde, hur ska borrhålet tätas?
☐ Återfyllnad med cement-bentonitblandning genom injektering från botten av borrhålet och upp
☐ Annan metod: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Vid annat än injektering från botten så måste metoden verifieras och referensobjekt kunna uppvisas.
Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se
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Ytjordvärme
Kollektorlängd (m)

Sjövärme/ytvattenvärme
Typ av system

Namn på vattendrag/sjö

☐ Öppet

☐ Slutet

Grundvattenvärme
Vattenuttag (m3/dygn)

☐ Återföring till grundvatten
☐ Annat: ________________________________________________________________________________________

Djup på borrhål för

Uttag: ____________________ m

Återföring: ____________________ m

Om flera borrhål för uttag respektive återföring med olika djup är planerat anges detta på situationsplanen.

Vatten- och avloppsförsörjning
Avlopp på fastigheten

☐ Kommunalt

☐ Enskilt

Om enskilt avlopp, ange typ av avloppsanläggning

Om enskilt avlopp, ange avstånd till bergvärmebrunnen (m)

Om enskilt avlopp, kommer bergvärmeanläggningen ligga i högre terräng än avloppsanläggningen?
☐ Ja

☐ Nej

Dricksvatten på fastigheten

☐ Kommunalt

☐ Borrad brunn

☐ Grävd brunn

Avstånd från borrad brunn till bergvärmebrunnen (m)

Värmepumpsinstallatör
Företag

Ansvarig utförare

Telefon

E-post

Certifikat för arbete med köldmedier
☐ Ja

☐ Nej

☐ Arbetet kräver inte certifikat

Namn på certifierad person: ____________________________________________________________

Certifikatnummer: ____________________________

Brunnsborrare
Företag

Ansvarig utförare

Telefon

E-post

Certifikat för brunnsborrning
☐ Nivå AB

☐ Nivå B

☐ Nej

Namn på certifierad person: ____________________________________________________________

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Certifikatnummer: ____________________________

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se
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Till ansökan/anmälan bifogas
☐ Situationsplan i lämplig skala som visar fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, borrhålets/kollektorns
placering, egen vattentäkt, avloppsanordning samt, i förekommande fall, grannars vattentäkt och
avloppsanläggning.
☐ Grannintyg, när avståndet mellan bergvärmebrunn och fastighetsgräns understiger 10 m. Gränsar fastigheten
till en väg gäller istället 10 m till vägmitt.
☐ Fullmakt, om annan än fastighetsägaren skriver under ansökan/anmälan.
☐ Servitutsavtal, kopia på servitutsavtal med berörd fastighetsägare om anläggningen inte anläggs på egen
fastighet.

Rekommenderade avstånd
Bergvärmebrunn → byggnad

Minst 4 m

Bergvärmebrunn → fastighetsgräns

Minst 10 m

Bergvärmebrunn → annan bergvärmebrunn

Minst 20 m

Bergvärmebrunn → grävd vattenbrunn

Minst 20 m

Bergvärmebrunn → borrad vattenbrunn

Minst 30 m

Bergvärmebrunn → avloppsanläggning

Minst 30 m, samt att bergvärmebrunnen ligger högre i terrängen

Ytjordvärmeslinga → vattenbrunn

Minst 20 m

Underskrift
Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

I syfte att kunna hantera din ansökan/anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök
https://www.hallsberg.se/gdpr eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se

