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Anmälan om anläggning av utvinning av värme  
ur mark, berg, grundvatten eller ytvatten  
17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
  

  

 

       

 

 

 
 

Sökanden 
Namn 
 

Personnummer 

Adress 

 

Postnummer Ort 

Telefonnummer 

 

E-post 

 
Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

 

Adress för installationen 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

 

Installatör 
Installatör Organisationsnummer 

Adress 

 

Postnummer Ort 

Telefonnummer 

 

E-post 

 
Borrare (vid grundvatten- eller bergvärme) 
Namn Organisationsnummer 

Adress 

 

Postnummer Ort 

Telefonnummer 

 

E-post 

 
Anmälan avser 

 Ny anläggning 
Tid för installation 

 Befintlig anläggning 
Installationsår 

 

Typ av anläggning 

 Ytjordvärme 
 

 Bergvärme 
Antal borrhål  Borrhålsdjup (meter) 

 Grundvattenvärme 
Antal borrhål  Borrhålsdjup (meter) 

 
Uttagen vattenmängd (m3/dygn) Returvatten leds till 

 Ytvattenvärme 

Köldbärarkretsen är 
 

 Öppen       Sluten                          
 

 
Vattenområde (å/bäck/sjö) 
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Bromölla kommun 

Postadress 
Miljökontoret 
Box 18 
295 21 Bromölla 

Besöksadress 
Storgatan 48 
 
 

Telefon 0456-82 20 00 vx 
Fax 0456-82 22 00  
E-post myndighetskontoret@bromolla.se 
Webbplats www.bromolla.se 

Orgnr 212000-0894 
   
   

 

Uppgifter om värmepumpen 
Värmepumpens fabrikat 

 

Modell Antal 

Uttagen värmeeffekt (kW) Antal hushåll som anläggningen är avsedd för:  

Köldmedium i värmepumpen Mängd köldmedium (kg) 

Är kylkretsen hermetiskt tillsluten 
 

 Ja  
 Nej, installatörens certifieringsnummer: ________________                             

 
 

Köldbärarkrets 
Köldbärare i kollektorn (namn) Total mängd vätska (liter) 

Total mängd koncentrerad produkt (liter) Andel denatureringsmedel (%) 

Kollektorslangens längd (m) Material i slangen 
 

 PEM 
 Annat: ________________________________________ 

 
 

Avstånd till känsliga objekt m.m. 
Vattenskyddsområde 
 

 Ja 
 Nej 

                           

Strandskyddat område 
 

 Ja 
 Nej 

 
Dricksvattenförsörjning 
 

 Ansluten till kommunalt vatten                        
 Har eget vatten 

 

Avstånd från kollektorslang/borra till egen eller grannars vattentäkt (inom 100 m)    

Avlopp 
 

 Ansluten till kommunalt avlopp 
 Enskilt avlopp 

 

Avstånd från kollektorslinga/borra till egen och grannars avlopp (inom 100 m)   

 

Följande ska bifogas 

 
 Skalenlig situationsplan som visar:  

- Fastighetsgränser 
- Anläggningens läge på fastigheten till exempel värmepump, köldbärarkrets, borrhål 
- Dricksvattentäkter 
- Avloppsanläggningar 
- Sjöar och vattendrag 

 
 Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan  

 
 

 

Underskrift av sökanden 
Datum Underskrift 

 

Information 
Anmälan ska göras senast 6 veckor innan installation.  

För handläggning av anmälningsärendet tas en avgift ut enligt fastställd taxa.  

 


	Sökanden
	Fastighetsuppgifter
	Installatör
	Borrare (vid grundvatten- eller bergvärme)
	Anmälan avser
	Typ av anläggning
	Uppgifter om värmepumpen
	Köldbärarkrets
	Avstånd till känsliga objekt m.m.
	Följande ska bifogas
	Underskrift av sökanden
	Information
	Anmälan ska göras senast 6 veckor innan installation.
	För handläggning av anmälningsärendet tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

