
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anmälan/ansökan för anläggning 
av utvinning av värme ur mark, 
berg, grundvatten eller ytvatten
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd
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Administrativa uppgifter 

Anmälan/ansökan avser 

Typ av värmepumpsanläggning 

Markägare (om ej egen mark) 

Organisationsnummer installatör 

Telefonnummer till installatör 

Installatör av värmepump 

Fakturaadress (om annan adress än ovan) 

Person- organisationsnummer 

Telefonnummer (även riktnr) 

Postort Postnummer 

Adress 

Namn 

Adress för installation Fastighetsbeteckning 

Ändring av befintlig anläggning 

Ytjordvärme Typ av jordart Kompaktkollektor Antal moduler 

Bergvärme Borrhålsdjup (meter) 

Grundvattenvärme Borrhålsdjup (meter) Uttagen vattenmängd (m3/dygn) 

Återföring till grundvatten 
Returbrunnens djup (meter) 

Bortledning till å/bäck/sjö Annat Om annat, ange vad

Om anläggningen gäller fler än två hushåll krävs samråd med länsstyrelsen enligt 4§ 6 kap Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Ytvattenvärme Köldbärarkretsen är: Öppen Sluten Vattenområde 

Annat 

Värmepumpens fabrikat 

Typ Antal 

Uttagen kyleffekt (kW) Uttagen värmeeffekt (kW) 

Anläggningen är avsedd för st hushåll. Annan användning 

Ny anläggning 
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Om ja, vilket:Ja Nej

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde

Observera! Inom vattenskyddsområde är anläggning för utvinning av värme förbjudet. 

Undantaget är ytjordvärme som kräver tillstånd. Innan tillstånd lämnas kan ytterligare uppgifter komma att begäras som inte 
omfattas i blanketten. 

E-post

E-post till installatör
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Köldmedium 

Vid sluten köldbärarkrets 
a) Köldbärare i kollektorn (namn)

b) Total mängd vätska (liter) c) Total mängd koncentrerad produkt (% eller liter)

d) Andel denatureringsmedel (%) e) Slanglängd (meter)

Material i köldbärarslangen 
Om annat, ange vad 

PEM Annat 

Uppgifter om brunnsborrare 

Bilagor 
Till anmälan ska bifogas situationsplan som visar fastighetsgränser, anläggningens läge på fastigheten och 
i förekommande fall läge för köldbärarkretsen, borrhål, dricksvattentäkter, avloppsanläggning med mera. 

Underskrift av sökanden 

Kontakta medborgarcenter om du har frågor: 
Telefon: 044-13 50 00 

Anmälan/ansökan skickas till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 KRISTIANSTAD 
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se 

Köldmediet i värmepumpen utgörs av 

Mängd (kg) 

Installatör av köldmedium (om annan än installatör av värmpeump) Organisationsnummer installatör 

E-post till installatör Telefonnummer till installatör 

Nej Om ja, ange certifikatnummer Ja 
Är brunnsborraren certifierad enligt SITAC? 

Namn på brunnsborrare 

Namnförtydligande 

Underskrift Datum 

Avgift
För handläggning av anmälningsärendet tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa.
För bergvärme och jordvärme för 1-2 hushåll är avgiften baserad på två timmars handläggningstid. För större anläggningar och 
grundvattenbaserade anläggningar debiteras per timme nedlagd handläggningstid. 

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan/ansökan. 

Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Avstånd till vatten 
Är ansluten till kommunalt vatten Har egen vattentäkt 

Ange avstånd till närmaste vattentäkt 
(avser vattentäkt på den egna eller grannars fastighet) meter 

Installatörens certifikatnummer (INCERT) Värmepumpen är hermetiskt tillsluten, d v s förfylld 
värmepump från fabrik där ingen installation krävs
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