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Anmälan om värmepump 

Skickas till 
Lilla Edets kommun 
Miljöenheten
463 80 Lilla Edet 

 Sökande 

 Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

 Fastighetstyp 

 Enfamiljsbostad  Tvåfamiljsbostad  Flerfamiljsbostad  Annan bostad:

 Värmepump 

 Utformning 

Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress

Installatör Stationeringsort Telefonnummer 

Är installatören certifierad 

Värmepump fabrikat Typ 

Köldmedium mängd (kg) Köldmedium typ 

Uteffekt kW Värmepumpen är P-märkt 

 Ja  Nej

Direktförångning 

 Ja  Nej

Kollektorn typgodkänd 

 Ja  Nej

Material i kollektorn 

 Bergvärme Borrentreprenör 

Stationeringsort Telefonnummer 

Antal borrhål (st) Borrhålsdjup (m) Avstånd till tomtgräns (m) 

 Jordvärme
Kollektorns längd (m) Markbeskaffenhet 

Annan värmekälla, ange vilken:

Anmälan om installation av värmepump enligt 
17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

JA NEJ

Vilket certifikat:
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 Köldbärarvätska 

 Förteckning över närliggande vattentäkter 
Ägarna ska informeras om den planerade värmepumpsanläggningen (inom 100 meter från den 
planerade värmepumpsanläggningen). I tätbebyggt område med kommunalt VA räcker det att 
gränsgrannarnas dricksvattenbrunnar listas. 

Till ansökan bifogas 
 Situationsplan i skala 1:500 byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, 
tomtgränser, vägar,     vattendrag och närliggande vattentäkter enligt ovan
Köldbärarvätskans säkerhetsdatablad 

 Kopia av överenskommelse med annan markägare om del av anläggningen förläggs på annans mark 
 om bergvärmehål borras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns och om hålet inte 
 gradborras så att skyddsavståndet hålls. 

Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns 
verksamhetssystem. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

Datum Ort Underskrift Namnförtydligande 

Köldbärarvätskan, handelsnamn Mängd köldbärarvätska (outspädd) 

liter 
Procentuell inblandning i vatten 

Fatighetsbeteckning Fastighetsägare Grävd eller borrad brunn Avstånd (m) 
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