Anmälan av
värmepumpanläggning

Skickas till:
Karlskoga kommun
Miljökontoret
691 83 Karlskoga
m iljokontoret@karlskoga.se

Administrativa uppgifter
Namn

Telefonnummer

Adress

E-post

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägarens namn/adress (om annan än sökande)

Svar önskas i första hand via
E-post
Brev

Typ av fastighet

En- eller tvåfamiljshus

Flerfamiljshus

Annan:

Vatten och avlopp
Vatten

Kommunalt

Enskilt

Gemensam

Enskilt

Gemensam

Avstånd till närmaste vattenbrunn______m

Avlopp

Kommunalt

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?

Avstånd till närmaste avloppsanläggning____m
Ja

Nej

Värmeanläggning
Uteffekt

Typ av system
Slutet
Öppet

kW
Köldmedium (ex R407c)

Köldmedium
kg

Köldbärarvätska

Vatten

Köldbärarvätskans mängd
liter

Annan………………………….

Tillsats

Bioetanol

Tillsatshalt
%

Annan…………………………..

Bergvärme
Borrentreprenör (firmanamn)

Telefon (även riktnummer)

Antal borrhål:

Beräknat borrdjup:
styck

meter

Jordvärme
Gräventreprenör (firmanamn)
Kollektorslangens yta
m2

Telefon (även riktnummer)
Vilket djup ska slängen läggas?
meter

Sjövärme
Typ:

Nuvarande uppvärmningssystem
Eldar ni med olja?
Ja

Nej

Borrhålets placering (bergvärme)
Är borrhålet placerat närmare än 10 meter till någon grannfastighet?
Ja

Nej

Vid ”Ja” krävs grannintyg för att miljökontoret ska handlägga anmälan.

Borrhålet är placerat med tanke på dragna ledningar, vattentäkter och avloppsanläggningar.
Ja

Till ansökan/anmälan ska bifogas


Situationsplan/tomtkarta i lämplig skala där följande framgår
o Borrhålets eller slangens placering
o Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
o Vattendrag, sjöar, diken 50 meter från anläggning



Grannintyg om borrning planeras närmare än 10 m från annans tomt. Grannintyg krävs även om
grannfastigheten tillhör kommunen.

Information
Lagstöd
17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Vad ska man tänka på?
Innan installation av värmepump krävs ett beslut från miljökontoret. För att miljökontoret ska
handlägga anmälan krävs en komplett anmälan med bifogad karta och eventuella grannintyg (se
ovan).
Fastighetsägaren ansvarar för att inga skador på dragna ledningar (vatten/avlopp, el, tele, data) eller
närliggande vattentäkter och avloppsanläggningar ska uppkomma vid vare sig borrning, installation
eller vid eventuellt läckage.
Borrhålet bör placeras på den egna tomten minst 10 m från fastighetsgränsen till granne/grannar. Vid
närmare placering ska ett intyg om att grannen har informerats om placeringen bifogas.
Avgift
För anmälan av värmepump utgår en avgift på 1 900 kr. Fakturering sker separat efter det att beslut
fattats i ärendet.
Mer information
För mer information besök gärna www.karlskoga.se /www.stofors.se eller kontakta miljökontoret på
0586-61920 eller miljokontoret@karlskoga.se

