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Installation av värmepumpanläggning 
Ansökan/anmälan enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Sökande 

Namn E-postadress 

Utdelningsadress Telefon (dagtid) 

Postnummer  Ort Telefon mobil 

Personnummer/Organisationsnummer Äger sökande fastigheten?  

 Ja        Nej (bifoga markägarintyg)     

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens adress 

Fastighetsägarens namn Telefon 

Fastighetsägarens adress  

En eller flera oljecisterner i bruk finns på följande platser och till följande föremål 

 I mark       Ovan mark       Inomhus       Fordonstankning       Uppvärmning      
 

Fastigheten har 

 Kommunalt vatten    Kommunalt avlopp    Enskilt vatten    Enskilt avlopp               
 

 

Uppgifter om lokalisering i förhållande till vattentäkter och avlopp –Ange även på situationsplan!! 
Vattentäkter: Ange avstånd från anläggning till egen/gemensam/planerad vattentäkt (frågan avser inte kommunalt vatten) 

  Egen:…………m    Annan:……..… .m       Borrad      Grävd      Avstånd är mer än 50 m 
 

Avlopp: Ange avstånd från anläggning till egen/gemensam/planerad avloppsanläggning (frågan avser inte kommunal ledning) 

 Eget:…………m    Annat:……..… .m        Avståndet är mer än 75 m 
 

Övriga kommentarer om placering/skyddsavstånd  

 

Uppgifter om värmepumpsanläggningen 

 Ytjordvärme  Bergvärme 

 Ytvattenvärme  Annan: 

Värmepumpens fabrikat och modell Antal värmepumpsaggregat Uteffekt, kW 

Köldmedium (t.ex. R407C) Mängd, kg Köldbärarvätska och procentuell blandning med vatten Total mängd, liter  

Skyddsanordningar under anläggande och drift (exv. larm vid tryckfall/läckage, tryckvakt, nivåkontroll)  

Borrhålsdjup, m Borrvinkel & väderstreck vid hållutning Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 m från tomtgräns 

 Nej        Ja (bifoga grannintyg)     

Ange hur borrvatten och borrkax tas omhand vid borrning  

 

  Antal borrhål 

Fortsättning på nästa sida
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Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 m från mitt planerade borrhål                         Ja        Nej 

Kollektorlängd (slanglängd) vid bl.a. jordvärme, m Typ av ev. skarvar på kollektorslangen 

 Svetsade         Mekaniska  

Installatör (om känt) Telefon installatör (även riktnummer) 

 

Borr-/grävföretag (om känt) Telefon borrföretag (även riktnummer) 

 

Borrentreprenör är certifierad 

 Ja            Nej       
Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -16 

 Ja            Nej       
 

Övrigt uppgifter (t.ex. slutet eller öppet vattensystem, tillsatsämnen i köldbärarvätska)  

Om det är möjligt, ange datum när arbetet beräknas påbörjas  

Fastigheten nyttjas som  

 Permanentbostad    Fritidsbostad       Flerbostadshus    Industri      ………………………. 
 

Nuvarande uppvärmningssystem 

 Olja      El       Ved/pellets   ………. 
Installationen innebär att oljecistern tas ur bruk 

 Ja            Nej       
 

 

 

 

 

        

Datum    Sökandens underskrift och namnförtydligande 

 

 

Till anmälan bifogas: 
 

Tomtkarta som visar: 

- Tänkt placering av borrhål/kollektorslang 

- Vattendrag, sjöar, diken inom 50 m från anläggningen 

- Alla vattenbrunnar och enskilda avlopp inom 100 m från anläggningen 

- Närliggande grannars energibrunnar inom 30 m från borrhålet 

- Om borrhålet vinklas, ange riktning och vinkel vid borrhålet 

- Gödselplattor eller andra föroreningskällor inom 50 m från borrhålet 

- Eventuella ledningar i närheten av planerad anläggning 

- Avstånd till tomtgräns. 

 

Markägarintyg om anläggningen eller ledningar kommer att passera annans mark. 

 

Intyg från grannen om avståndet mellan borrhål och tomtgräns är mindre än 10 meter eller 

vid installation av ytvattenvärme. 
 

Fortsättning på nästa sida 
Kontrollera om det finns underjordiska ledningar/kablar där du planerar att gräva/borra. 

Kontakta t.ex. Jokkmokks Värmeverk, Vattenfall, Jokknet.  

 

Påbörja inte arbetet inklusive grävning/borrning förrän du har fått ett skriftligt beslut  
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Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannars vattentäkter och för att ersätta eventuell 

skada på dessa.  

 

 

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid (6 veckor) före beräknad arbetsstart! 

 

Fyll i och skicka till:  

Miljökontoret 

Västra torggatan 11 

962 85 Jokkmokk 

 

Kontakta Miljökontoret för närmare upplysningar. Telefon: 0971-17000. 

 

 

Information 
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter används för att behandla ditt ärende. 

Mer information finns på kommunens hemsida www.jokkmokk.se 

 

För handläggning av anmälan för värmepumpanläggning tas en avgift ut enligt 

kommunfullmäktiges taxa. Faktura kommer att skickas separat. 

 

 

Rekommenderat minsta avstånd (större avstånd kan krävas): 

Grävd vattenbrunn och borrhål för bergvärmeutvinning minst 20 meter.  

Borrad vattenbrunn och borrhål för bergvärmeutvinning minst 30 meter. 

Dike/sjö/vattendrag och borrhål för bergvärmeutvinning/jordvärme minst 20 meter.  

Avloppsanläggning och borrhål för bergvärmeutvinning minst 30-50 meter. 

Husvägg och borrhål för bergvärmeutvinning minst 4 meter. 

Mellan två borrhål för bergvärmeutvinning minst 20 meter 

Borrhål för bergvärmeutvinning bör om möjligt placeras lägre i terrängen än vattenbrunn och 

ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggning. 

Vattenbrunn (grävd/borrad) och jordvärme minst 20 meter. 

Jordvärme: mellan slingan och angränsande fastighet bör det vara minst 1 meter.  

Hål för bergvärmeanläggning bör ej borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns annars 

krävs intyg. 

 

Miljökontoret 

Jokkmokks Kommun 

 

http://www.jokkmokk.se/

