
 

 

 

 

 

 

ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Miljöenheten 

Anmälan om 

värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten 
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, § 17 

 

Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon  
0532-170 00 
 

E-post  
bygg.miljo@amal.se 
 

 

Skickas till: Åmåls kommun 
 Miljöenheten 
 Box 62 
 662 22 Åmål 

 
 

Sökande 

Sökande   Person-/organisationsnummer   

Adress 

Postnummer  Ort  

Fakturaadress  Ev. referenskod 

Postnummer  Ort  

Telefonnummer  E-postadress  

 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning  Besöksadress 

Fastighetsägarens namn (om annan än sökande) Person-/organisationsnummer   

Telefonnummer  E-postadress  

Fastighetstyp 

 Enfamiljsbostad   Tvåfamiljsbostad  

 Flerfamiljsbostad   Annat  
…………………………………………………… 

 

Entreprenör som utför installation av värmepump 

Borrentreprenör Organisationsnummer   Stationeringsort  

Kontaktperson  Telefonnummer  E-postadress  
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Entreprenör som utför energibrunnsborrning/lägger ner kollektorslang 

Borrentreprenör Organisationsnummer   Stationeringsort  

Kontaktperson  Telefonnummer  E-postadress  

Installatör ansluten till branchorganisation?  SVEP  VET  Nej 

 

Värmepump 

Fabrikat  Typ   Uteffekt (kW) 

Bergvärme*  
Antal borrhål Borrhålsdjup (m) Avstånd till tomtgräns 

Jordvärme 
Kollektorns längd (m) Markbeskaffenhet  

Sjövärme 
Kollektorns längd (m) Vattenområdets namn 

Annan värmekälla 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Finns en oljecistern 
idag? 

 Ja  Nej Om ja, ska den tas ur 
bruk?** 

 Ja  Nej 

* Enligt Normbrunn – 16, normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar (Läs: Normbrunn-16, Vägledning för att borra 
brunn, utgiven av SGU december 2016) 
** Skrotningen är anmälningspliktig och anmälan görs på särskild blankett vilken hittas på Åmåls kommuns hemsida under 
miljöenheten. 

 

Köldmedium 

Typ Mängd (kg) 

 

Köldbärarvätska 

Tillsatsämne, handelsnamn Mängd tillsatsämnen (L eller Kg) Procentuell inblandning vatten 

Tillsatsämnets sammansättning 

Enligt bifogat produkt- och 
varuinformationsblad    

Enligt bifogat analysprotokoll 

 

Förteckning över närliggande vattentäkter inom 100 m (inklusive egen) 

Ägarna ska informeras om den planerade värmepumpsanläggningen ligger inom 100 m från vattentäkt. 
I tätort med kommunalt VA räcker det att gränsgrannarnas dricksvattenbrunnar listas. 
Fastighetsbeteckning  Fastighetens ägare  Grävd eller borrad brunn  Avstånd till vattentäckt 

 Vattenbrunn finns inte inom 100 m 
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Förteckning över närliggande avloppsanläggningar inom 100 m (inklusive egen) 

Tillexempel infiltration, markbädd, stenkista eller dyl. 
Fastighetsbeteckning  Fastighetens ägare  Typ av anläggning  Avstånd till anläggning 

 Enskild avloppsanläggning finns inte inom 100 m 

 

Till anmälan ska bifogas:  

 Bilaga 1: Situationsplan 

 Bilaga 2: Varuinformationsblad/analysprotokoll 

 

Bilagor i förekommande fall 

Bilaga 3: Kopia av överenskommelse med annan markägare 

 Bilaga 4: Grannyttrande 

 

Avgift 

Avgift för handläggning av anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och 
tillsyn.  

 

Behandling av personuppgifter 

Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och 
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi 
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på 
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller 
med andra myndigheter. 

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar 
ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller 
invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig 
grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor) 

Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och 
miljönämnden. 

 

Sökandes underskrift 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 

Datum Ort 
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