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Ansökan om tillstånd för värmepump
Ansökan om tillstånd enligt 17 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 6 § lokala 
föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Innan du fyller i blanketten 
Läs på goteborg.se/varmepump  
Där finns alla regler och allt du måste tänka på kring installation av värmepump.

Datum för ansökan
Ort och datum

Sökande
Namn Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress Postnummer Ort

E-post Telefon dagtid Telefon mobil

Faktureringsuppgifter (om annat än ovan)
Fakturaadress Person-/organisationsnummer

Postnummer Ort Er referens på fakturan

Fastighet för installationen
Fastighetsbeteckning Adress

Fastighetsägarens namn om annan än sökande

Installatör (ej obligatoriskt)
Företagsnamn Namn ansvarig installatör

Telefon E-post
Skicka kopia på beslut till installatör

Borrare (ej obligatoriskt)
Företagsnamn Namn ansvarig borrare

Telefon E-post
Skicka kopia på beslut till borrare

https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/energi/uppvarmning/regler-for-varmepump
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Anläggning

Anläggningstyp:

Bergvärme Ytjordvärme Grundvattenvärme Ytvattenvärme

Annat:

Effekt på värmepumpen, kW Köldmedium i värmepumpen (ex. R407c) Mängd köldmedium, kg

Antal borrhål Borrdjup Borrvinkel, grader  
(Vid vinkling ska borrhålets start- och slutpunkt ritas ut på kartan.)

Dricksvattenbrunnar 
Ta reda på om det finns dricksvattenbrunnar inom 30 meter från det planerade borrhålet, antingen på din egen fastighet 
 eller grannens. Observera att det kan finnas fastigheter med dricksvattenbrunnar trots att kommunalt vatten finns i området.

Jag har försäkrat mig om att det inte finns några dricksvattenbrunnar inom 30 meter från planerat borrhål. 

Enskilda avlopp 
Ta reda på om det finns enskilda avlopp inom 30 meter från det planerade borrhålet, antingen på din egen fastighet eller 
grannens. Enskilda avlopp innebär avloppslösningar som inte är en del av det kommunala avloppsnätet, till exempel slam-
avskiljare, sluten tank, minireningsverk, infiltrations-/markbädd.

Jag har försäkrat mig om att det inte finns några enskilda avlopp inom 30 meter från planerat borrhål. 

Bergvärmeborrhål

Jag har försäkrat mig om att det inte finns några bergvärmeborrhål inom 20 meter från det planerade borrhålet.

 
Nuvarande uppvärmningssystem på fastigheten

Olja El Gas Annat:

Bifoga karta

Till ansökan ska du bifoga en borrhålskarta. På nästa sida hittar du information om vad som ska markeras på 
kartan och ett exempel på hur en karta kan se ut. 

Sök i god tid

Det tar normalt 4–6 veckor att få ett tillstånd från miljöförvaltningen. Tillståndet börjar gälla tre veckor efter att 
alla som berörs av beslutet har fått information om det och ingen har överklagat. Det är därför viktigt att du 
 ansöker om tillstånd i god tid före installationen.

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Det är viktigt att din anmälan är så komplett 
som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Aktuell avgift hittar du på www.goteborg.se/varmepump
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Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
Telefon: 031-365 00 00 
www.goteborg.se/miljoforvaltningen
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Behandling av personuppgifter 
Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led 
i vår myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om det krävs enligt lag eller annan författning 
eller är nödvändigt för ärendets handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet 
med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Borrhålskarta

• Kartan ska vara i skala 1:400, i A4- eller A3-format. 

• Kartan ska vara försedd med skalstreck så att den är mätbar även efter kopiering och utskrift.

• På kartan ska du markera borrhålets läge samt eventuella befintliga bergvärmeborrhål inom 30 
meter. 

Om borrhålet ska vinklas:

• Rita ut borrhålets start- och slutpunkt på kartan.

• Ange även borrvinkel. 

Om du saknar karta att markera på: 

• Kontakta miljöförvaltningen på  miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se  
Skriv ”Karta bergvärme” i ämnesraden. Mailet ska innehålla adress och fastighetsbeteckning. 

Exempel på hur en karta med markeringar kan se ut:

Borrhål
borrdjup 180 mBorrhål

borrdjup 200 m

Borrhål
borrdjup 190 m, borrvinkel 3

Beräknad horisontell 
utbredning och placering 

av borrhålsbotten

10m

20m

30m
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