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Anmälan/Ansökan om installation av värmepump som utnyttjar mark, berg, grund- eller ytvatten som värmekälla.
Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.   

Fastighet där anläggningen kommer att finnas 
Besöksadress Ort Fastighetsbeteckning 

Är byggnaden eller området kulturmärkt där värmepumpen ska installeras? VA (vid eget vatten och avlopp ska detta ritas in i situationsplanen) 
 Ja  Nej  Eget vatten- och avlopp  Kommunalt VA 

Är belägen inom vattenskyddsområde? Är anläggningen planerad att installeras inom strandskyddat område? 
 Ja  Nej  Ja  Nej 

Fastighetsägare 
Namn Person-/Org. Nummer Telefon 

Utdelningsadress Postnr. och ort E-post 

Sökanden (om annan än fastighetsägaren) eller vid annan fakturamottagare Person-/Org. Nummer Telefon 

Utdelningsadress Postnr. och ort E-post 

Bergvärme - typ och utformning 
För grund, yt-och annan typ av utvinning, fyll ej i raden nedan utan fortsätt till nästa stycke. 
Borrhålsdjup Antal borrhål Gradning (vinkling av borrhålet) 

 meter Ja Nej 

Grundvattenvärme, ytvattenvärme eller annat system 
Borrhålsdjup 

 Grundvattenvärme cirkulationsbrunn

Borrhålsdjup 
 Grundvattenvärme förbrukningsbrunn

Kollektor förlagd 
 Ytjordvärme med kollektor På fastigheten Utanför fastigheten 

Vattenområdets namn Kollektorlängd 

 meter 
 Ytvattenvärme öppet system Vattenområdet där vattnet leds från Vattnet återförs till 

 Annan typ, ange vad: 

Värmepump 
Fabrikat Modell 

Dimensionerat effektuttag, kW Tillförd effekt, kW 

Köldmedia i värmepumpen 
Typbeteckning (HFC) Mängd i kg Köldmedian finns i minst två delar som sätts samman (så kallad icke-hermetisk 

utrustning) 
Ja  Nej 

Köldbärarkrets i kollektorn 
Köldbärarvätska med kemiskt namn Mängd i liter (koncentrerad vätska) Längd på kollektor 

Frostskyddsmedel Frostskyddsmedlets koncentration i kollektorvätskan (%) 

Övriga tillsatsämnen i köldbärarvätskan Material i kollektor, slang och rör 

Personuppgifterna registreras och sparas i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataregister enligt dataskyddsförordningen. För 
ytterligare information om hur Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar dina personuppgifter se Arboga kommuns eller Kungsörs 
kommuns webbplats.

Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 
Box 19 
732 21 Arboga 

Gunnarsrovägen 2 0589-67 02 00 www.arboga.se 
www.kungsor.se 

703-3707 222000-2881 

miljo.bygg@vmmf.se 



2 (4) 

Borrkax 
Hur tas borrkaxet omhand? 

 Anpassad container  Annat sätt: 

Installatör 
Namn Organisationsnummer Telefon 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Certifikatnummer för installation av ”icke-hermetisk utrustning” Certifikatsnummer saknas 

Entreprenör för borrning eller grävning 
Namn Organisationsnummer Telefon 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Certifikatsnummer Certifikatsnummer saknas 

Övriga uppgifter 
T.ex. om det finns ett gammalt borrhål på fastigheten 

Bilagor som ska ingå i anmälan 
 Karta/situationsplan som har följande utmarkerat om det finns inom 50 meter från värmepumpens placering: 

byggnader, borrhål, kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag, vattentäckter och 
avloppsanläggningar  

 Grannintyg om borrhålet är närmare än 10 meter från tomtgräns, se mall nedan 

Anläggningens färdigställande 
Datum 

Underskrift 
ägare nr 1 ägare nr 2 (vid gemensamt ägande) 

Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 

Blanketten skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga 

Anmälan skall inlämnas senast 6 veckor innan arbetet påbörjas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Inga arbeten får påbörjas innan 
VMMF har skickat ett svar. 

Information riktad till dig som fastighetsägare finns på sida 3. Om du behöver grannintyg finns blankett på sida 
4.
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Information 
Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas. Handläggningstiden för en anmälan är 6 veckor. Inga 
arbeten får påbörjas innan Västra Mälardalens Myndighetsförbund har skickat svar. Beslut kommer först fattas 
när anmälan är komplett. Om installationen är godtagbar kommer ett beslut om försiktighetsmått att skickas ut. 

För bergvärmepumpar ska borrning ske i enlighet med rekommendationerna i normbrunn -16. Är borrhålet 
placerat närmare än 5 m från väg/gata kommer den tekniska avdelningen inom kommunen att kontaktas för 
yttrande gällande ledningsdragningar.  

Har du frågor kan du vända dig till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. För tekniska frågor för din 
anläggning som exempelvis effektuttag och liknande kan du i första hand fråga installatören. 

Anmälningsskyldighet 
Tänk på att det lagkrav på att anmäla installationer av värmepumpar som utvinner värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. Anmälan ska lämnas in till den kommunala nämnden som för Arboga och Kungsörs kommuner är 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Luftvärmepumpar är alltså undantagna. Förbudet är straffbart enligt 
miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

För värmepumpar med ett effektuttag över 100kW gäller miljöprövningsförordningen. Lagkrav om bland annat 
köldmedia finns i förordningen om florerande växthusgaser. 

Avgift 
Avgiften betalas enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa som har fastställts av kommunerna. Taxan 
finns att hitta på Arboga kommuns och Kungsörs kommuns webbplatser. 

Personuppgifter 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
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Grannintyg för anläggande av bergvärmepumpar 
Grannintyg behövs värmepumpsinstallationer vars borrhål är planerade att placeras upp till 10 meter från egen tomtgräns. 

Yttrandet gäller  
Sökandes namn Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer och ort 

Avståndet mellan planerad placering av borrhål och tomtgräns mot grannen 

Grannes fastighet 
Namn Fastighetsbeteckning 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Yttrande 
 Jag tillåter planerad placeringen av värmepumpen  

Grannens underskrift 
Vid gemensamt ägande: 

Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 

Blanketten skickas tillsammans med anmälan till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga 

Jag har följande att påpeka i ärendet: 
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