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Sökande/person 
Namn Person/organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

Mobiltelefon E-post (som läses regelbundet)

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Beskrivning av värmepump 
Värmepumpens fabrikat Uteffekt (i kilowatt) 

Typ av värmepump 

☐ Bergvärme ☐ Jordvärme ☐ Ytvattenvärme ☐ :
Antal borrhål Borrhålsdjup (i meter) Markbeskaffenhet 

Kollektorn typgodkänd 

☐ Ja
Kollektorns längd (i meter) Material i kollektorn 

Köldmedium Köldbärarvätska 
Typ av köldmedium Tillsats i köldbärarvätska, handelsnamn 

Mängd köldmedium % inblandning i vatten Mängd tillsatsämne (l/kg) 

Ansvarig installatör och borrentreprenör 
Kontaktperson, installatör Mobilnummer 

Firmanamn, installatör Telefonnummer, firma 

Installatören är ansluten till branschorganisation 
☐ SVEP ☐ VET ☐ Nej ☐ :
Kontaktperson, borrentreprenör Mobilnummer 

Firmanamn, borrentreprenör/gräventreprenör Telefonnummer, firma 

Borr/gräventreprenör är ansluten till branschorganisation 
☐ Geotec ☐ Avanti ☐ Nej ☐ :
Certifierad brunnsborrare, enligt RISE 

☐ Ja, Certifikatnummer: 

Nuvarande energikälla 
Finns oljetank kvar? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kommer att tas bort
Nuvarande energikälla 

☐ Ved, flis, pellets ☐ Olja ☐ El ☐ :
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Bilagor som ska bifogas 

☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000), krävs för handläggning
Av situationsplanen ska följande tydligt framgå:
- Byggnader, borrhål eller kollektor, tomtgränser, närliggande energihål, vattentäkter och  

avloppsanläggningar.
- Grannars dricksvattentäkter, bergvärmehål, jordvärmekollektorer och avloppsanläggningar 

inom 50 m från planerad borrplats. Observera att egna dricksvattentäkter kan förekomma 
också där det finns kommunalt VA.

☐ Bilaga 2, Kopia av överenskommelse
Överenskommelse med annan markägare krävs om en del av anläggningen placeras på 
annans mark eller om bergvärmehål borras närmare än 15 m från grannens tomtgräns och om 
hålet inte gradborras så att skyddsavståndet hålls.

☐ Bilaga 3, Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde.
För anläggning inom skyddsområde för grundvattentäkt lämnas också ett underskrivet
”skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde”, blankett finns på hemsidan.

Information 

Anmälan/Ansökan ska göras minst 6 veckor innan man påbörjar arbetet med installationen 
Att påbörja arbete med installation innan anmälan/ansökan är gjord leder till 
miljösanktionsavgift. Inom vattenskyddsområden kan tillstånd behövas istället för anmälan. 
Det är ni som sökande som är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i 
samband med installation eller brukande av anläggningen. I beslut kommer det framgå 
vilka skyddsåtgärder som måste uppfyllas, bland annat får borrkax inte ledas ut till 
vattendrag eller avloppsnätet utan föregående avslamning. 

Sökanden bör kontakta sitt lokala el- och telebolag för att undvika eventuella 
skadeståndskrav i samband med borrning och/eller grävning för värmepumpsanläggning. 
På ledningskollen.se kan du få mer information om ledningars placering.  

Information om värmepumpar finns på vår hemsida: uddevalla.se. 
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00. 

Avgift 
Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida: uddevalla.se. Ofullständig 
ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. 

Personuppgifter 
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på uddevalla.se/personuppgifter.

Ansökan enligt 
17§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Godkännande 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning. (Fylls i av den som är sökande)

Blanketten skickas till 
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten uppdaterad 2020-03-31 
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