
Ansökan om tillstånd 
installation av värmepump 

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd eller 21 § 
punkt 40.3-2 i förordningens bilaga. 

Östra Göinge Kommun Box 66, 289 03 Broby Växel: 044 – 775 60 00 
Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se  Webb: www.ostragoinge.se 

Sökande 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress Postnr Postadress 

Telefon E-post 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adress för installation ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fastighetsägare: 

Anläggningsägare 

(om annan än sökanden) 

Namn ………………………………………………………………………………………………………. 

Adress ……………………………………………………………………………………………………… 

Postadress …………………………………………………………….  Telefon ………………………….. 

Typ av anläggning 
☐ Bergvärme     Borrhålsdjup (m) ……………………. 

   Koordinater …………………………………………………………………………………………….. 

☐ Ytjordvärme ☐ Direktförångning     Typ av jordart ………………………………….. 

☐ Grundvattenvärme     Vattenåtgång (m3/dygn) …………………………… 

☐ Återföring till grundvatten ☐ Avledning till å, bäck, sjö ☐ Annat ………………………………………….  

☐ Ytvattenvärme     Vattenområde ……………………………………… 

☐ Indirekt system ☐ Öppet system 

Ny anläggning, tidpunkt för installation ……………………….       Befintlig anläggning, installationsår ……………………………………. 

Installationens fabrikat och utförande m.m. 

Värmepumpens fabrikat ………………………………………………………   Typ ……………………………………   Antal ………………. 

Antal hushåll anläggningen skall betjäna …………………………… 

Uttagen värmeeffekt ……………………………kW 

Blanketten fortsätter på nästa sida 
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Installationens fabrikat och utförande forts 

Kemikalier:      Köldmedium …………………………………………………………………….      Mängd …………………….. 

   Köldbärarvätska …………………………………………………………………    Mängd …………………….. 

   Frostskyddsvätska 

   Frostskyddsmedel…………………………………………    Andel i % 

   Inhibitorer …………………………………………………   Andel i % 

    …………………………………………………   Andel i % 

    Konserveringsmedel ………………………………………   Andel i % 

Material i köldbärarslingan    PEL     PEM     Annat ……………………….   Slingans längd …………………. 

Fastigheten har  ☐ egen vattentäkt ☐ gemensam vattentäkt  ☐ kommunalt vatten 

Markvärmeslingans avstånd till:  närmaste vattentäkt ……………………… 

  närmaste grannes tomtgräns …………….  

Värmepumpens placering    ☐ inomhus ☐ utomhus 

Borrhålets avstånd till närmaste grannes tomtgräns …………………… m 

Avstånd till närmaste bostadslägenhet ……………….. m (om värmepumpen betjänar flerbostadshus) 

Anlitat företag: 

Firmanamn ………………………………………………………………………..   

Adress ……………………………………………………………  Postadress ………………………………………………………………… 

Certifikatnummer eller motsvarande …………………………………….............. 

Bilaga 
☐ Skalenlig ritning som visar angränsande fastigheter samt anläggningens placering på den egna fastigheten. 

Blanketten fortsätter på nästa sida 
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Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se kommunens hemsida. 

Sökandes underskrift 
Ort Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Information 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter 

Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att handlägga din 
ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en bedömning i ditt ärende. 

Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna 
följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att 
sparas eller gallras enligt kommunens informations-/dokumenthanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi ska kunna 
handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte 
undantag anges i dataskydds-förordningen. 

Personuppgiftsansvarig är Tillsyns- och tillståndsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, 
för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd 
blankett (finns på kommunens hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen 
på kommunhuset, medtag giltig legitimation.  

Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby. 

Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt data-skyddsombud på 
dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta. 

Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ . 

Blanketten fortsätter på nästa sida 
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Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning 
Installation av bergvärme innebär att marken runt borrhålet gradvis kyls av. Rekommendationen är att avståndet mellan två borrhål bör vara minst 

20 meter för att god effekt ska uppnås. Om borrpunkt eller borrhålets botten hamnar närmare än 20 meter från grannes husfasad, om grannes 

möjlighet att borra för bergvärme upphör/påverkas eller om borrpunkten placeras nära fastighetsgränsen till granne är grannen berörd och ska ges 

möjlighet att yttra sig. Möjlighet finns också att vinkla borrhålen. Om borrhålen vinklas eftersträvas ett avstånd på minst 20  meter på halva 

borrhålsdjupet, för att påverkan på energiuttaget inte ska bli större än om det är 20 meter mellan borrhålen på markytan. 

Fastighet där värmepumpen ska installeras 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Utdelningsadress, postnummer och postadress 

Yttrande granne 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Utdelningsadress, postnummer och postadress 

Yttrande 
Härmed intygas att jag i egenskap av ägare till grannfastigheten har tagit del av handlingarna i ärendet, daterade …………………………………. 
☐ Jag har inte några synpunkter på ärendet 
☐ Jag har nedanstående synpunkter på ärendet 
Synpunkter (om utrymmet inte räcker till kan synpunkterna bifogas som bilaga) 

Underskrift 
Ort Datum 

Grannes underskrift 

Namnförtydligande 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se kommunens hemsida. 
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