
 1(3) 
 

Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

  

Anmälan/ansökan för installation av 
värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur 
mark, yt- eller grundvatten enligt förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17§ 
 

 
Februari 2023/OÖ 
 

 

Sökande 
Namn  

 
Person-/Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Referensnummer 

Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
 
Fakturamottagare 

 

Fakturamottagare om annan än ovan 
 
Personnummer eller organisationsnummer 

 
Referensnummer 

Fakturaadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Fastighet/Verksamhet 

 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Fastighetsägare om annan än sökande 

 
Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Typ av anläggning 

 

 Bergvärme 

Anläggningen utförs enligt Normbrunn 16:      Ja     Nej 

Borrhålsdjup: __________ meter 

Antal borror: __________ stycken 

Finns andra borrhål inom 30 meter      Ja, ange avstånd: ______ meter      Nej 

Är anläggningen även en vattentäkt      Ja     Nej 
Borrfirmans namn 

 
Kontaktperson 

Adress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Telefon/mobil 

 
E-postadress 
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Certifierad      Ja, certifieringsnummer: ______________________      Nej 
 

 Grundvattentäkt (öppet system)  

     Återföring till grundvatten       Djup: ________ meter 

     Borrledning till å, bäck eller sjö 

     Annat, vad: _______________ 

Vattenåtgång: ________ m3/dygn 
 

 Ytjordvärme (slutet system) 

Kollektorslingans läng: _________ meter  
 

 Ytvattenvärme (öppet eller slutet system)  

 

Vattenområde eller sjö 

 
Kollektorslingans läng (meter) 

 
Installatör 

 

Firmanamn 

 
Kontaktperson 

Adress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Telefon/mobil 

 
E-postadress 

Ackrediteringsnummer alt certifierad kompetens (klass) för köldmediehanteringen 

 
 
Värmepump 
Fabrikat och typ 

 
Uteffekt (kW) 

Beskrivning av larmanordningar och nivåkontroll 

 
 
Köldmedium 
Typ av köldmedium 

 
Mängd köldmedium 

Krävs ingrepp i köldmedesystemet vid installation 
 Ja     Nej 

Enhetsaggregat 
 Ja     Nej 

Är värmepumpen P-märkt 
 Ja     Nej 

 
Köldbärarkrets 
Frostskyddsmedel 

 
Mängd konc. Produkt (liter) Total mängd (liter) 

Material i ledningarna 

 
Tryckklass 

 
Uppgifter om vatten och avlopp 
Fastigheten har  

 Kommunalt vatten     Kommunalt avlopp 
Fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde 

 Ja     Nej 
 

 Enskilt vatten  
    Avstånd till egna dricksvattenbrunnen ______ meter 
    Egna vattenbrunnen är:      Grävd      Borrad 
     
    Avstånd till grannens dricksvattenbrunn (inom 100 meter) ______ meter 
    Grannens vattenbrunn är       Grävd      Borrad 
 

 Enskilt avlopp 
Avstånd till egna avloppsanläggningen ______ meter 
Avstånd till grannens avloppsanläggning (inom 50 m) _____ meter 

 

Typ av anläggning fortsätter 
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Obligatoriska bilagor: 

 En situationsplan i lämplig skala (till exempel 1:400) som anger energibrunnens/kollektorslingans placering, 
fastighetsgränser, eventuella angränsade fastigheter samt eventuella enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar inom 
100 m från anläggningen. 

 Ett säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan. 

 Grannyttrande från samtliga grannar inom 20 meter från borrhål. (endast vid berg- eller grundvattenvärme) 

 Grannyttrande från samtliga grannar inom 50 meter anläggningen. (endast vid ytjordvärme eller ytvattenvärme) 
 Beskrivning av omhändertagande av överskottsvatten och borrkax vid borrning.  

 
Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avgift 
Söderåsens miljöförbund tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Ni hittar taxan på 
www.smfo.se/avgifter-och-taxor/. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, 
inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut.  

Avgiften i detta ärende är en fastavgift, avgiftens storlek är beroende på ärendet och går att se i miljöförbundets taxa, även 
avslag debiteras. Tar ärendet mycket mer tid än normalt kommer även den extra tiden att debiteras enligt gällande 
timtaxa.  

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

 
 
 

  

Datum  
 
 
 
 

Underskrift Namnförtydligande 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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