VÄRMEPUMPAR
Information och anmälningsblankett
Anmälan - Avgift

Installation av jord-, vatten- och bergvärmepumpar kräver anmälan till kommunens miljönämnd.
Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan till kommunen.

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa. Taxan
finns tillgänglig på blankettsidan.

Värmepumpar

Värmepumpar tar tillvara värmen i luften, vattnet, jorden eller berget. Vilken slags pump som är bäst
beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag, ventilationen och var
huset är byggt. En värmepump kan installeras i de flesta hus.
Solen värmer upp jord, luft, berggrund och vatten. Denna lagrade värmeenergi kan vi utnyttja till egen
uppvärmning genom att använda oss av en värmepump. Värmeenergi från omgivningen tas upp av en
köldbärarvätska som finns i tex en jordvärmeslinga. Denna värmeenergi förångar det sk köldmediet inuti
värmepumpen. När köldmediet därefter kondenserar överförs värmeenergin till husets värmesystem.

Lagstiftning

Enligt miljöbalkens 9 kap 1§ är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Detta
betyder att installation och användning av sådana anläggningar är tillstånds- eller anmälningspliktiga.
I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att anmälan om installation ska skickas till
kommunen.
Har man värmepumpsanläggning, eller tänker installera en, är man också skyldig att uppfylla de
bestämmelser som anges i svensk förordning om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned
ozonskiktet (SFS 2007:846).

Fornminne

Den som avser att uppföra en byggnad, en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i
god tid ta reda på om någon fast fornlämning berörs och i så fall samråda med länsstyrelsen.

Miljö & hälsa

Miljö- och hälsohänsyn skall vara såväl förebyggande som åtgärdande. I värmepumpsanläggningar finns
kemikalier. Dels den sk köldbärarvätskan dels köldmediet inuti värmepumpen. Om läckage uppstår på
värmeslingorna finns det risk för förorening av grundvatten eller ytvatten. Likaså kan köldmediegaserna
vid läckage i värmepumpen påverka ozonlagret och/eller växthuseffekten. Dessa gaser är dessutom
hälsovådliga.
Kemikalier skall väljas med utgångspunkt från minimal miljö- och hälsopåverkan. CFC som köldmedie är
förbjudet, HCFC får ej användas vid nyinstallation av eller vid påfyllning av aggregat.
Värmepumpsanläggningen måste placeras och installeras på ett sådant sätt att omgivningen inte störs
av buller.
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Anmälan av värmepumpanläggning
(1:2)
Sökande
Namn
Utdelningsadress
Postnummer

Ort

Telefon, bostad

Telefon, arbete

Organisationsnummer/personnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn

Telefon

Fastighetsägarens adress

Källa för utvinning av värme eller kyla
Ytjord, slutet system. Typ av jordart (t ex morän, lera mm):

Berg, slutet system. Borrhålsdjup (meter):
Ytvatten, slutet system. Vattenområdets namn (t ex Kävlingeån, Saxån):

Ytvatten, öppet system. Vattenområdets namn (t ex Kävlingeån, Saxån):
Vattnet återförs till:
Grundvatten, cirkulationsbrunn. Borrhålsdjup (meter):
Grundvatten, förbrukningsbrunn. Borrhålsdjup (meter):
Vattnet avleds till:
Annat system:
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(2:2)

Anläggning
Fabrikat
Typ av köldmedium

Köldmediummängd, kg

Typ av köldbärarvätska

Volym köldbärarvätska, liter

Typ av frostskyddsmedel eller ev andra inhibitorer i köldbärarvätskan
Material i ledningarna

Ledningarnas längd, m

Installatör, namn och telefonnummer
Anläggningen beräknas vara färdig, månad-år

Bifoga!
Till anmälan ska bifogas en skalenlig karta (skala 1:1000 för jordvärmeanläggning, övriga fall
skala 1:500) som visar fastighetsgränser, anläggningens läge på fastigheten, köldbärarkretsens
läge, djup och skarvar, borrhål, vattendrag och vattentäkter (egna och andras inom 100 m från
anläggningen).

Datum _____________________

Underskrift _________________________________

Insänds till: Kävlinge kommun, Miljöavdelningen, 244 80 Kävlinge
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Ni medger att informationen ni lämnar får lagras och
bearbetas i register av förvaltningsnämnd. Ni har rätt att begära utdrag och rättelser.
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