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VÄRMEPUMP 

1a. Ansökan om tillstånd för installation av värmepumpanläggning vilken utnyttjar berg som 
värmekälla enligt 17 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 Bergvärme 

1b. Anmälan om installation av värmepumpanläggning vilken utnyttjar ytjord, grund- eller ytvatten 
som värmekälla enligt 17 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 Ytjordvärme 
 Grundvattenvärme 
 Ytvattenvärme med kollektor 

2. Fastigheten och den sökande
 Fastighetens beteckning  E-postadress till fastighetsägare

 Fastighetens adress  Telefon, dagtid  

 Fastighetsägare 

Utdelningsadress Anmälare (om annan än ägaren) Namn

 Postnr och ort E-postadress 

 Personnummer/Organisationsnr Telefon, dagtid

3. Fakturaadress (om annan än fastighetsägaren)
 Namn  Organisationsnummer 

 Adress Postnummer Ort 

 Referensnummer  Telefonnummer 

4. Installatör 
 Namn  Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-postadress Är installatören certifierad? 

 Ja, nr: Nej   

5. Borrföretag 
 Namn  Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-postadress Är borrföretaget certifierat? 

Ja, nr: Nej   

6. Värmepumpen, typ och utformning
 Fabrikat  Värmepumpsanläggningen beräknas ge effekten  

kW 
 Antal värmepumpar  Antal aggregat 

 Typ av köldmedium i värmepumpen  Total mängd köldmedie (kg) 
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6. Värmepumpen, typ och utformning (forts.)
Hermetiskt slutet system Läckagevarningssystem 

 Ja Nej  Ja  Nej 
 Antal borrhål  Borrdjup, per hål 

 Vinkel i grader (om annan än lodrätt, ange även riktning och avstånd på kartan)  

 Frostskyddsvätska  Till vilken % blandas frostskyddsvätskan med vatten? 

 Längd på kollektorn i meter (Anges endast vid ytjordvärme och ytvattenvärme) 

7. Innebär installationen av värmepumpen att oljecisternen tas ur bruk?
Ja  Nej  Ej aktuellt 

När du tar en oljecistern ur bruk ska du lämna in en avanmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Vi bifogar en 
avanmälningsblankett med beslutet. Blanketten finns även att hämta på www.danderyd.se/varmepumpar 

8. Grannyttrande
Grannar ska informeras och underskrift inhämtas om energibrunnen placeras närmare grannarnas fastighetsgräns än 20 meter eller 
närmare än 50 meter från befintlig dricksvattenbrunn alternativt enskild avloppsanläggning. Om borrhålet är vinklat mäts avståndet 
från punkten mitt emellan hålets topp och botten. 
För att inte bergvärmeanläggningar ska ”stjäla” värme från varandra bör avståndet mellan energibrunnar vara minst 20 meter. 
Grannar ska innan påskrift få ta del av ansökningshandlingarna samt borrplanen. Eventuella synpunkter kan fyllas i under övriga 
uppgifter eller bifogas på separat papper. För frågor vänligen kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret på telefon 08-568 910 00. 

 Fastighet 1  Fastighet 2  

 Adress  Adress 

 Underskrift och datum  Underskrift och datum 

 Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 Fastighet 3  Fastighet 4  

 Adress  Adress 

 Underskrift och datum  Underskrift och datum 

 Namnförtydligande  Namnförtydligande 

9. Övriga uppgifter (Fortsätt gärna på separat papper)

10. Namnteckning
Ort och datum 

Namnteckning, sökande fastighetsägare  Namnförtydligande 

Personuppgifterna i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom miljö- och 
stadsbyggnadskontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se 
www.danderyd.se/dataskydd. 

För prövning av ansökan om tillstånd och handläggning av anmälan tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift enligt taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Information 
om aktuell taxa finns att hämta på www.danderyd.se  

Bilagor som ska följa ansökan/anmälan 

• Skalenlig karta med uppgifter om var borrhålet ska placeras

• Avtal med berörd fastighetsägare om anläggningen inte ska installeras på egen mark eller inom eget vattenområde


