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SID 1 /3 Byggnads- och tillståndsnämnden  

Anmälan om värmepumpsanläggning 
Detta avser värmepump med uteffekt under 10MW. 

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga anmälan om värmepumpsanläggning i enlighet med 17§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Staden kommer att spara dina uppgifter efter att du lämnat in dem till oss. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd 

Fastighet för installation 
Fastighetsbeteckning  Adress  

Fastighetsägare 
Namn  

Adress 

Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

Fakturamottagare 
Namn Organisations-/personnummer 

Faktureringsadress (c/o, gatuadress) Fakturareferens 

Postnummer och ort 

Installatör av värmepump 
Företagsnamn Namn på ansvarig installatör 

Adress 

Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

Borrare (vid installation av bergvärme) 
Företagsnamn Namn på ansvarig installatör 

Certifieringsnummer (SITAC) 

Adress 

Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

http://sundbyberg.se/dataskydd


 

    

SID 2 /3  

 
 
 

Värmepump 
Fabrikat och modell Effekt på värmepump, kW Köldmedium (typ och mängd) CO2e 

        
Typ av köldbärarvätska i slang/rör (handelsnamn) Antal pumpar 

    
Total volym köldbärarvätska % i vatten 

    

Anläggning 
  

☐ Bergvärme ☐ Jordvärme 
Antal Borrhål: Kollektors längd, meter 

    
Borrvinkel (ange för varje hål) Markbeskaffenhet (till exempel lera, morän) 

    
Borrhålsdjup, meter: 

  

Grannyttrande 
I enlighet med 19 kap 4 § miljöbalken ska grannar som kan vara berörda av installationen av värmepump informeras om 
anmälan, karta över anläggningen och om att synpunkter kan lämnas till miljö- och bygglovsenheten. Ligger din grannes 
tomtgräns inom 10 meter från borrhålet eller har grannen ett befintligt borrhål närmare än 20 meter från det du vill 
installera? Informera då grannen om din tänkta installation och ge dem möjlighet att yttra sig. 
Fastighetsbeteckning eller adress Dokument 

  ☐ Synpunkter bifogas 
Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande 

   
Fastighetsbeteckning eller adress Dokument 

  ☐ Synpunkter bifogas 
Fastighetsägarens underskrift  Namnförtydligande 

   
Fastighetsbeteckning eller adress Dokument 

  ☐ Synpunkter bifogas 
Fastighetsägarens underskrift  Namnförtydligande 

   
Fastighetsbeteckning eller adress Dokument 

  ☐ Synpunkter bifogas 
Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande 

   

Oljecistern 
Innebär installationen av värmepump att oljecistern tas ur bruk?  

☐ Ja ☐ Nej (när cisternen tas ur bruk ska anmälan göras till Miljö- och bygglovsenheten) 
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Till anmälan bifogas 
• Tomtkarta i skala 1:400 som visar: 

– Fastigheten med byggnader, kollektor eller borrhål, tomtgränser, vägar, 
vattendrag. 

– Eventuella borrvinklar och lägen på borrhålets botten. 

☐ 

• En teknisk funktionsbeskrivning för värmepumpen. ☐ 

• Utdrag från Ledningskollen eller dokumentation som på annat sätt visar att man 
kontrollerat ledningar och tunnlar som finns på fastigheten. Jag har kännedom om och
tar det fulla ansvaret för tunnlar samt ledningar inom egen tomtmark och har tagit 
hänsyn till detta vid placering av borrhål.   

 
☐ 

Tänk på att  
Borrning för bergvärme är ingrepp i mark som kan innebära ökad risk för spridning av eventuella markföroreningar, såväl i 
mark som till grundvatten. Därför är det viktigt att marken där borrhål planeras undersöks om det finns misstanke om 
förorening. Fastighetsägare är ansvariga att upplysa tillsynsmyndigheten om eventuella föroreningar samt att inkomma 
med anmälan om åtgärder.  

Har undersökningar av marken med avseende på föroreningssituation utförts? 

☐ Ja ☐ Nej 

Övriga upplysningar 
För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt gällande taxa. Taxan finns tillgänglig på kommunens 
webbplats.  

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

    
Underskrift 

 

 
Blanketten skickas till 

btn@sundbyberg.se 

Eller 

Sundbybergs stad 
Miljö- och bygglovsenheten 
172 92 Sundbyberg 

 
Vid frågor, kontakta oss gärna! 

08-706 80 00 

btn@sundbyberg.se 
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