
 
 
Din anmälan börjar handläggas när den är komplett med en 
karta som visar en föreslagen borrhålsplacering.  
 
Handläggningstiden beräknas från komplett anmälan till 
cirka sex veckor.  
 
Miljötillsynsavdelningen kommer i ärendet även kontakta 
berörda grannfastigheter för möjlighet till yttrande.  
 
För handläggning av din anmälan tas en avgift ut. 
 
 

ANMÄLA INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 
 
Skicka till:  
Huddinge Kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen 
Miljötillsynsavdelningen  
141 85 Huddinge  
 
Eller via:  
miljotillsyn@huddinge.se    
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Fastighetsuppgifter  

Fastighetsbeteckning   
       

Fastigheten ansluten till kommunalt VA   
□ Ja     □Nej  

Gatuadress  
       

Postnummer  Ort  

   
Sökande   

Namn  
       

Telefon  

Personnummer  
       

E-post  

Gatuadress  
       

Postnummer  Ort  

        
   
Uppgifter om fakturamottagare (om annan än sökande)   

Namn  
       

Telefon  

Personnummer  
       

E-post  

Gatuadress  
       

Postnummer  Ort  

        
   
Installatör   

Namn  
       

Telefon  

E-post    

   
Bergvärmeborraren  

Namn  
       

Telefon  

Sitacs certifieringsnummer  
       

E-post  

    
 
 

mailto:miljotillsyn@huddinge.se
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Installationsuppgifter  
Värmepumpens fabrikat  
       
Modell  
       
Effekt på värmepump (kW)  
       
Hermetiskt slutet system  
□ Ja     □ Nej  
Antal pumpar  
       
Typ av köldmedium i värmepumpen  
       
Mängd köldmedium (kg)  
       
Frostskyddsmedel i köldbärarvätska (uppge handelsnamn)  
       
Andel frostskyddsmedel i köldbärarvätskan (%)  
       
Totalvolym köldbärarvätska i kollektor (liter)  
       
Borrdjup (meter)  

Borrvinkel (antal grader)  

   
Bilagor som ska bifogas anmälan  

Tomtkarta i skala 1:300-1:500 ska lämnas in tillsammans med anmälan där det framgår:  
• Borrhålets placering, djup och eventuell gradning. Vid gradning ska borrhålets 

ingångspunkt, hela borrsträckan och borrsträckans mittpunkt märkas ut.  
• Avstånd från borrpunkten till byggnad, fastighetsgräns samt eventuella energibrunnar, 

dricksvattenbrunnar eller enskilda avloppsanläggningar inom 30 m från föreslaget borrhål. 
Om borrhålet är gradat räknas avståndet från borrsträckans mittpunkt.   

• Du kan använda dig av kommunens Webbkarta  

   

       
□  Jag bifogar borrkarta med anmälan  
      

 
Information  
Avgift för installation av värmepump  
För behandlingen av anmälan tar vi ut en avgift enligt beslutad taxa av kommunfullmäktige, se taxan HKF 
4210,  https://www.huddinge.se/miljotaxa    
   
Din underskrift  

Datum, ort och namnteckning   Namnförtydligande  
          

   
Huddinge kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Inom miljö- och bygglovsförvaltningen är bygglovs- och tillsynsnämnden 
ansvarig för att personuppgifter behandlas och skyddas i enlighet med förordningen. Mer information finns på huddinge.se/gdpr.   
   
  

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/kartor-och-lantmateri/webbkarta/
https://www.huddinge.se/miljotaxa
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Råd och anvisningar  
 
Placering av borrhål  
Placeringen av borrhålet är viktig för att inte påverka omgivningen. Ta reda på var närliggande brunnar och 
eventuella enskilda avlopp är placerade. Prata med dina grannar och kontakta kommunen för att begära ut 
information för närliggande fastigheter. Generellt rekommenderas att borrhål placeras med minst följande avstånd:  
- 4 m från byggnad  
- 10 m från fastighetsgräns  
- 20 m från annan energibrunn  
- 20 m från grävd dricksvattenbrunn  
- 30 m från borrad dricksvattenbrunn  
- 30 m från enskilt avlopp  
   
Om du inte kan hålla följande avstånd behöver du redovisa hur du ska göra för att kompensera för kortare avstånd. 
Det kan till exempel vara att borra med vinkel bort från befintligt borrhål eller att borra ett djupare hål.  
   
Borra i radhus och/eller tätortsområde  
Om du ska borra i tätbebyggda områden (t ex radhusområde) behöver du ta fram en borrplan som visar 
omkringliggande fastigheters möjliga framtida borrhålsplaceringar inom 50 meter. Se mer information på Installera 
värmepump  
   
Enskilt avlopp   
Om din fastighet inte är ansluten till kommunalt VA behöver avstånd till dricksvattenbrunnar och 
avloppsanläggningar anges på din borrkarta. Borrhålet bör placeras uppströms en avloppsanläggning och nedströms 
en dricksvattenbrunn för att undvika risk för förorening.   
   
Vattenskyddsområde  
Inom vattenskyddsområde finns särskilda föreskrifter och det kan ställas högre krav på anläggningen. Inom primär 
zon behöver du utöver anmälan till kommunen även söka ett tillstånd från Länsstyrelsen för att få borra energibrunn. 
Inom sekundär zon kan det krävas dispens från Länsstyrelsen om det finns risk för förorening.   
Läs mer Ansökan om tillstånd/dispens enligt vattenskyddsföreskrifter  
   
Miljökrav på värmepumpar  
Vid installation av värmepump finns vissa krav.   
- Köldmediamängden ska minimeras. För anläggningar som överstiger fem (5) ton koldioxidekvivalenter finns krav på 
att läckagekontroll ska ske en gång om året. Om systemet är hermetiskt slutet gäller kravet från tio (10) ton. 
Kontrollen ska ske av ett certifierat företag.   
- För anläggningar som har en köldmediamängd som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska även en årsrapport 
skickas till miljötillsynsavdelningen senast den 31 mars varje år.   
Läs mer: Köldmedier   
   
Ledningar, tunnlar och rör  
Tänk på att det är du som är ansvarig för att inte skada ledningar, rör eller tunnlar. Uppgifter går att hämta från 
exempelvis Ledningskollen.   
   
   
   
  
  
 

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/din-bostad-och-tomt/installera-varmepump/
https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/din-bostad-och-tomt/installera-varmepump/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/vattenskyddsomraden.html
https://www.huddinge.se/naringsliv-och-upphandling/tillstand-foretag/miljo-och-halsa/koldmedier/
https://www.ledningskollen.se/
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