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INFORMATION INFÖR ANMÄLAN VID INSTALLATION AV
VÄRMEPUMPSANLÄGGNING
Allmänt om anmälan om installation av värmepumpar
Vid anläggande av en värmepump/kylanläggning för uttag eller tillförsel – på annat sätt än genom
vattentäkt - av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde för en uttagen eller
tillförd effekt upp till 10 MW krävs en anmälan till tillsynsmyndigheten.
Anmälan ska göras i god tid men minst 4 veckor innan anläggandet påbörjas. Fyll i alla uppgifter på
blanketten som berör det värmepumpsystem som ni ska installera. Samma blankett används för alla
sorters värmepumpar (berg-, grundvatten-, ytjord-, och ytvattenvärme). När det gäller frågor på blanketten
som handlar om den tekniska delen av värmepumpen och det planerade anläggandet bör ni vända er till
installatören för att få hjälp med dessa.
Vid granskning av anmälan och övriga handlingar som ni lämnat in kan det ibland framkomma uppgifter
som gör att ytterligare villkor måste ställas, t.ex. att den valda platsen ligger för nära en vattentäkt. Om ni
inte inväntar det beslut ni får på er anmälan utan t.ex. påbörjar borrning för bergvärme kan det innebära
att ni får flytta borrhålet, vilket fördyrar hela värmepumpsanläggningen väsentligt. För att
handläggningstiden ska blir så kort som möjligt är det viktigt att blanketten är ifylld i alla delar som berör
er anläggning. Annars måste den skickas tillbaka till er för kompletteringar. Ansvaret för att handlingarna
är rätt ifyllda, kompletta och att de kommer in till samhällsbyggnadsnämnden i tid ligger på den som
skriver under anmälan.
För anläggningar där den uttagna eller tillförda effekten är större än 10 MW gäller enligt 21 kap 13 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110.

Övriga handlingar
En situationsplan där borrhål, ledningar, vattentäkter m.m. (se anmälningsblankett) har märkts ut ska alltid
skickas in tillsammans med anmälan. Tänk på att använda penna med beständig färg. Saknas situationsplan
kan inte placering och föroreningsrisken bedömas varför kompletteringar måste begäras in från er och
handläggningstiden blir längre.

Anläggning av värmepump på annans mark än den egna
Ska värmepumpsanläggningen eller delar av den anläggas på annans mark än den egna ska ett servitutavtal
upprättas. Kopia på servitutavtalet ska bifogas anmälan.
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