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Anmälan om installation av värmepumpsanläggning i 
grundvatten, ytvatten eller mark

Anmälan 
Person-/organisationsnummer Fastighetsbeteckning 

Namn/företag Fastighetens adress 

Utdelningsadress Fakturaadressat om annan än sökande namn/företag: 

Postnummer och ort Adress 

Telefon bostad Mobiltelefon Postnummer och ort 

E-post E-post

Anmälan avser 

 Ytjordvärme  Ytvattenvärme  Grundvattenvärme 

 Bergvärme  Annat;________________________________________ 

Uppgifter om anläggningen 
Fabrikat Uteffekt (kW) 

Köldmedium 
typ (ex. R 407 C) ____________ 

mängd     _____________ Kg 

om mer än 3 kg ska installatörens 
ackrediteringsnummer uppges; 

Köldbärare (kollektorvätska) 

Produktnamn  ___________________________________ 

Total mängd brukslösning (köldbärare+vatten)__________ liter 

Köldbärarvätskans koncentration i brukslösning__________ % 

Borrdjup (meter) eller slanglängd (meter) 

 Situationsplan där kollektorslangens dragning/borrhålets placering finns utritat är bifogat 

Övrigt 
Marktillgång 

 Anläggningen blir helt belägen på egen mark 

 Anläggningen berör annans mark      Skriftligt medgivande/servitut finns 

Dricksvatten 

 Kommunalt vatten   Enskilt vatten 
 Avstånd till egen vattentäkt____________ meter 

 Avstånd till grannars vattentäkter________meter 

Installatör (namn och adress) Borrare / grävare (namn och adress ) 

Anläggningen beräknas vara färdig 

Anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och miljöskydd. Inrättande av 
värmepump max 10 MW 
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Övriga upplysningar  
(t.ex. övriga tillsatsämnen, om öppet system returvatten, maximalt vattenuttag (m3/dygn), vattentäkt mm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om vatten kommer att avledas till kommunens ledningar ska Kalix kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för Teknisk försörjning tillfrågas. 
 
Fastighetsägaren är skyldig att kontrollera placeringen av eventuella vatten-, avlopps- eller 
elledningar så att dessa ej skadas vid grävning eller borrning. 

För mer information om, se informationsblanketten. 
 
 
 
 
________________ ______________________ _____________________ 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 
 
 
Anmälan skickas till 
Kalix kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg- och miljöavdelningen, 952 81 Kalix. 
 
Avgift 
Handläggningsavgift för anmälan om installation av värmepumpsanläggning i grundvatten, 
ytvatten eller mark debiteras enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige. Taxan finns i 
sin helhet på Kalix kommuns hemsida www.kalix.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) 
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INFORMATION 
 
Anmälan om installation av värmepumpsanläggning i grundvatten, ytvatten 
eller mark 

 
Innan man installerar en värmepumpsanläggning i grundvatten, ytvatten eller mark 
ska en anmälan göras till Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Anmälan ska vara skriftlig och innehålla följande: 
• Anmälningsblankett.  
• Situationsplan. På denna ska anges 

 
a) Fastighetsbeteckning på de egna och intilliggande fastigheter. 
b) Egna byggnader. 
c) Vattentäkter inom 100 meter. Enskilda avloppsanläggningar ska 

markeras. 
d) Tänkt placering av borrhåll eller slangar, jordvärmeanläggningens 

tänkta förläggning. 
 
Fullständiga anmälningshandlingar innebär snabbare handläggning, fyll därför i 
samtliga uppgifter och bifoga bilagor. 

 
 Övriga upplysningar 
 Innehavare av värmepumpsanläggning är skyldig att följa Förordning (2007:846) om 

fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.  

 
 För värmepumpsanläggningar gäller bl.a. följande: 
• Vid val av köldbärare ska ämnen med låg giftighet för människors hälsa och miljön 

väljas. Det gäller även t.ex. korrosionshämmare och konserveringsmedel. 
• Lättfattliga och noggranna drifts- och säkerhetsinstruktioner ska finnas med de 

anvisningar som behövs för att förebygga utsläpp av köldmedium. 
• Kyl- och värmepumpsanläggning ska användas och underhållas med sådan omsorg 

att tillräcklig säkerhet erhålls mot utsläpp av köldmediet till atmosfären och 
köldbärare till mark och vatten. 

• Fortlöpande tillsyn ska utföras i den omfattning som anges i skötselinstruktioner för 
anläggningen. 

• Fel som medfört eller kan leda till utsläpp av köldmediet ska omedelbart åtgärdas. 
Påfyllning av nytt köldmedium får inte ske innan felet åtgärdats. 

• Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på anläggningen. 
• För ingrepp i anläggningen krävs behörighets klass I. 
 
 

Ytterligare information om värmepumpar finns på Kalix kommuns hemsida. Kontakta 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för närmare upplysningar 0923-650 00 (vxl). 
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