
ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP
Allmänna uppgifter 
Fastighets-  
beteckning 

Fastighetens  
adress 

Ägare: 
Namn 

Personnummer/ 
organisationsnummer 

Utdelnings- 
adress 

Telefon hem/ 
arb./mobil 

Postnummer 
och ort E-postadress

Fastighetstyp 

Enfamiljs- Tvåfamiljs- Flerfamiljsbostad Annat

Erhållna personuppgifter kommer att användas i Miljö- och byggnadsförvaltningens ärende- och tillsynsregister 

Värmepump 
Installatör Telefon 

Utdelningsadress  
och ort 

Är installatören ansluten till SVEP? 
Ja Nej Annat 

Värmepumpens 
 fabrikat  

Avgiven effekt, 
kW  

Typ 
Tillförd effekt, 
kW  

Utformning
Material i  
kollektorn 

Typ av eventuella skarvar
Svetsade        Mekaniska 

Kölmedium, typ  Köldmedium, mängd (kg) 

 Köldbärarvätskans  
namn och fabrikat  

Total volym, 
köldbärarvätska 
(liter)  

Del bioetanol i 
vatten (%)  

 Bergvärme Antal 
borrhål        

Borrhålsdjup 
(m) 

Avstånd till tomtgräns 
(m) 

Borrentreprenör: 

Certifierad Ja Nej 
Sitacs certifikatnummer eller 
motsvarande  

 Jordvärme    Kollektorns 
längd (m) 

Fastighetsbeteckning 
där kollektorn ska läggas 

Annan värmekälla, nämligen: 

Var god vänd! 

POSTADRESS  BESÖKSADRESS  TEL EXP  E-POST HEMSIDA 

Vara kommun St Torget 8  0512-310 53 miljo.bygg@vara.se www.vara.se 

534 81 VARA VARA 0512-310 67 

 LEXÄV LET

 00 013-2150

VARA KOMMUN
Miljö-  och byggnadsnämnden



VARA KOMMUN    
 

 
 
 
 

Kommunalt vatten:  Ja Nej 
Kommunalt avlopp: Ja Nej 
 
Förteckning över egen och närliggande vattentäkter 
Då närliggande vattentäkter kan påverkas av värmepumpen ska ägarna till vattentäkterna inom 100 meter 
informeras. (I tättbebyggt område med kommunalt VA räcker det att gränsgrannarnas 
dricksvattenbrunnar listas.) 
Fastighetsbeteckning  Fastighetens ägare Grävd eller borrad brunn

    

    

    

    

Förteckning över egen och närliggande avloppsanläggningar  
(infiltration, markbädd, stenkista etc.) inom 100 m från den planerade värmepumpanläggningen. 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetens ägare 
 

Typ av anläggning 
 

Avstånd till avlopps
anläggning 

    
 
   

  

 
    

 

Är grannar informerade om den planerade installationen: Ja Nej 
 

Underskrift 
Ort och datum Underskrift 

  

När installationen är klar ska fastighetsägaren meddela Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Bilagor som ska bifogas anmälan: 
Situationsplan utvisande byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, 
vägar, vattendrag, egen och näraliggande vattentäkter och avloppsanläggningar enligt ovan.  
Kopia av överenskommelse med annan markägare om del av anläggning förläggs på annans mark 
eller om bergvärmehål borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns.  

 
 

Blanketten skickas till: Vara Kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 534 81 Vara 
 
 
 
 
 
 

Avstånd till vattentäkt

.

.



VARA KOMMUN    
 

 
 
 
 

 

Grannintyg 
Överenskommelse ska göras med annan markägare om del av anläggning förläggs på annans mark eller 
om bergvärmehål borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns. 
 
Innan ett grannintyg skrivs under bör man ta ställning till om man själv vill borra för energiutvinning på 
sin egen fastighet. Har man planer på att installera bergvärme bör man kontrollera att de egna 
möjligheterna för installation inte hindras. Avståndet mellan två energihål bör vara 20 meter för att 
anläggningen ska ge full effekt.  
 
Det är också viktigt att veta att avståndet mellan ett energihål och en vattentäkt/avloppsanläggning bör 
uppgå till ca 20-30 meter. 
 
 
Med detta dokument godkänner jag/vi borrning efter bergvärme på fastigheten:       

 
 nmaN nmaN

  

 sserdA sserdA

  

Postnummer och Ort Postnummer och Ort 

  

Fastighetsbeteckning  Fastighetsbeteckning 

  

 liboM leT liboM leT

    
 
 
 

 tfirksrednu hco mutaD tfirksrednu hco mutaD
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