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Installation av värmepump 

Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd/ansökan om tillstånd enligt  

skyddsföreskrifter för grundvattentäkter. 

Blanketten sänds med post till:  

Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala eller med e-post till miljoforvaltningen@uppsala.se 

Avgift för att handlägga din anmälan:  

Värmepump för 1-2 hushåll inom vattenskyddsområde: 2875 kronor. 

Värmepump för 1-2 hushåll utanför vattenskyddsområde: 2300 kronor. 

Värmepump för mer än två hushåll: timavgift på 1150 kr per timme. 

Avgiften tas ut även om ansökan avslås. (Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige) 

Övriga upplysningar 

Vid skrotning av oljecistern ska en anmälan göras till miljöförvaltningen. Mer information finns på www.uppsala.se.  

Vid byte av energisystem till värmepump måste en översyn av ventilationen göras för att undvika fuktskador. 

Uppgifter om den som gör anmälan 
Namn Telefon bostad 

  
Adress Postnummer och ort Telefon arbete 

   
E-postadress Mobiltelefon 

  
Personnummer/organisationsnummer/ansvarsnummer/arbetsställenummer eller andra relevanta uppgifter 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 

 Småhus  Flerbostadshus 

 Anna byggnad, nämligen:  

 I samband med ny – om eller tillbyggnad 

 I befintlig byggnad 

Namn fastighetsägare (om annan än sökanden) 

 
Adress Postnummer och ort 

  

Uppgifter om vattenskyddsområde 
Anläggningen ligger 

 Inom yttre/inre vattenskyddsområde  Ej inom vattenskyddsområde 

Entreprenör 
Namn Telefon 

  
E-postadress Mobiltelefon 

  

Certifierad brunnsborrare 
Namn Certifieringsnummer 

  
E-postadress Telefon/mobiltelefon 

  
 



Installation av värmepump Sida 2 (2) 

 

20
19

-1
1-

05
 

 

Information grannar – följande grannar är informerade om anläggningen 
Namn Fastighetsbeteckning 

  

  

  

  

• Bifoga en granyttrande om avståndet mellan borrhålet och grannens fastighetsgräns är under 10 meter. 

• Bifoga en grannmedgivande om borrhålet placeras delvis under en grannens fastighet, t.ex. vid gradning.  

Blankett för grannyttrande och grannmedgivande finns på www.uppsala.se under ”Installera värmepump – tillstånd och anmälan.” 

Situationsplan 

Situationsplan ska bifogas. Av situationsplanen ska framgå värmepumpens och kollektorns placering samt fastighetens gränser, byggnader, vattentäkter, 

avloppsanordningar med ledningar. Om möjligt ange även grannfastighetens vattentäkter, avlopp och värmepumpar. Om situationsplanen ändras senare vill 

vi att ni kompletterar ansökan med en ny situationsplan. 

Ansökan gäller 

 Bergvärme  Antal borrhål: ____________  Borrdjup: ____________  Borrvinkel i grader: _____________  

Gradning av borrhål:  Ja  Nej 

Obs! Riktning och borrhålets botten ska markeras på situationsplanen. 

 Ytjordvärme  Värmeslingans längd: ____________  Antal slingor: ____________  

 Grundvattenvärme   Borrad brunn  Grävd brunn 

Grundvattnet avleds till:  Annan brunn  Sjö eller vattendrag  Kommunens ledningsnät 

 Ytvattenvärme   Slutet system (köldbärarslang i ytvatten)  Öppet system (vattnet tas upp till pumpen) 

Uppgifter om köldbärarvätskan 
Sort av köldbärarvätskan i kollektor Mängd av köldbärarvätska Typ av kollektorslang 

   

Uppgifter om värmepump 
Fabrikat och typbeteckning Typ av köldmedium Mängd Effekt 

    
Ska anläggningen användas även för uttag av kyla? 

 Ja  Nej 

Vatteninstallation på fastigheten 

 Kommunal  Annan gemensam  Enskild 

Avloppsinstallation på fastigheten 

 Kommunal  Annan gemensam  Enskild 

Övrigt 

 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

   
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling 

är handläggning av anmälningar och ansökningar om installationer av värmepumpar och den rättsliga grunden för detta är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med 
arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter 

och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr.  
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