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På den här blanketten kan du ansöka om tillstånd för att installera värmepump för 
berg-, jord- eller sjövärme uteffekt mindre än 10 MW  
vid större uteffekt ska ansökan ske hos länsstyrelsen 

Tillstånd ska finnas innan borrning/grävning och installation av värmeanläggning får påbörjas. Detta enligt 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Avgift 
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut 
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se 

Sökande och fakturamottagare 
Namn eller verksamhetsutövare Person- eller organisationsnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefonnummer hem Telefonnummer arbetet 

E-postadress Mobilnummer 

Fastighet där anläggningen ska utföras 
Fastighetsbeteckning 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Fastighetsägare om annan än sökande E-postadress

Postadress till fastighetsägare (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Mobilnummer Telefonnummer 
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Anläggning 
 Bergväme  Markvärme  Jordvärme  Kombination 

Borrhålsdjup (m) samt beskrivning av ev gradning av borrhålen (riktning och lutning) 

Pumpens fabrikat och modell 

Antal borrhål 

Uteffekt 

kW 

Typ av köldmedium (R407c, R404a, annat) Köldmediemängd 

kg 

Typ av kollektorvätska (ange typ samt % blandning) Vätskemängd 

liter 

Materialval i kollektorn Skarvar i kollektorn 

 Svetsade  Mekaniska 

Nuvarande uppvärmningssystem 

Omhändertagande av borrkax och borrvatten 
Ja, borrkaxet tas om hand i sluten container 

Nej. Borrvattnet med borrkaxet planeras att ledas ut till dagvattennätet. För mer information kontakta 
kommunens VA-enhet via växeln 0171-525 00. 

Skyddsavstånd 
Kortaste avståndet från planerat borrhål till tomtgräns 

Kommunalt vatten Inte kommunalt vatten Avstånd till närliggande vattentäkter 

m 

Kommunalt avlopp Inte kommunalt avlopp Avstånd till avloppsanläggningen 

m 

Tomtkarta/situationsplan bifogas(obligatoriskt) 

Arbetet utförs av 
Namn, adress och telefonnummer till installatör och borrare 
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Tänk på detta när du fyller i värmepumpsblanketten 
• Bifoga en skalenlig tomtkarta. Märk ut på tomtkartan egna samt grannars vattentäkter, enskilda

avloppsanläggningar, bergvärmehål eller kollektorslinga. Borrhålets kylzon, 10 meter i radie från
borrhålet på medeldjup, ska ritas ut på kartan. Kylzonerna ska inte gå i varandra. Borrbotten ska
markeras på kartan och får inte hamna utanför egen tomtgräns.

• Ange fastighetsbeteckning, till exempel Karlsro 2:97, för den plats där värmepumpen ska placeras.

• Ange värmepumpens uteffekt, till exempel 12,4 kW. Beror på husets värmebehov.

• Ange mängd och sort av köldmedium i värmepumpen, till exempel 1,4 kg R407C.

• Ange mängd och sort av vätska som ska användas i kollektorsystemet, slangen som går ner i borrhålet,
marken eller sjön och tillbaka till värmepumpen. Det brukar vara c:a en liter vätska per meter slang. Ange
även handelsnamn/produktnamn.

• Ange nuvarande uppvärmningssystem, till exempel oljepanna eller direktverkande el.

• Om fastigheten har eget vatten eller avlopp ska avstånd från borrhål till vattentäkt/brunn och
avloppsreningsanläggning (infiltration eller markbädd) anges. Rekommenderat minsta avstånd är 30
meter till dessa från energibrunnen.

• Ange din installatör och borrare, detta för att vi ska kunna kontakta dem för kompletterande information.

En ofullständig eller icke korrekt ifylld ansökan kan förlänga handläggningstiden som är på minst 4-6 
veckor. 

Behandling av personuppgifter 
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din ansökan om 
tillstånd att anordna värmepump. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i 
Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med 
myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg-och 
miljönämnden i Håbo kommun. 

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

Namnunderskrift (Blanketten måste skrivas under av sökande) 
Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 
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