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Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se

Om anläggningen planeras inom fastställt skyddsområde för vattentäkt, behandlas inkommen blankett som 
ansökan, i alla andra fall som anmälan 

Sökande 
Namn Fastighetsbeteckning 

Adress Fastighetens adress (om annan än sökandes) 

Postnr Postort Postnr Postort 

Personnr/Organisations nr Fastighetsägarens namn (om annan än sökande) 

Telefon Fastighetsägarens adress (om annan än sökandes) 

E-post Postnr  Postort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 
Namn Kontaktperson för fakturering 

Adress (utdelningsadress, postnr och postort) 

Värmekälla – typ av anläggning 
     Jordvärme –     kollektorledning med…………..    
     Bergvärme –    kollektorledning med………….. 
     Grundvattenvärme –      system med………….. 
     Ytvattenvärme –  

    köldbärarvätska 
    köldbärarvätska 
    cirkulationsbrunn 
    kollektor 

    direktförångning 
    direktförångning 
    förbrukningsbrunn 
    öppet system 

  Anläggningen följer Normbrunn -16               Ja         Nej 

Köldmedium 

Typ/beteckning: Mängd:             kg 

Kollektor (för jord-, berg- eller ytvattenvärme) 
 Kollektorledning 

 Köldbärarvätska 

 material:  längd:        meter 
 Skarvar är                  svetsade   mekaniska                 saknas 

 Produktnamn/fabrikat: 
 Ingående ämnen/halter: 
 Koncentrerad mängd:                   liter         Utspädd mängd:             liter 

Anmälan/ansökan om värmepumpsanläggning 
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Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se

Borrhål (för berg- eller grundvattenvärme) 
 Planerat antal borrhål:          st               Planerat borrdjup:             meter               Gradning/vinkel: 
 Finns vattentäkt (brunn eller annan vattentäkt) inom 50 meter från borrhål?               Ja     Nej 
 Om JA, på vilket avstånd?          meter (vattentäkten ritas också in på situationsplanen) 
 Ligger den planerade verksamheten inom vattenskyddsområde?               Ja        Nej 

Ytvattenvärme 

       Med kollektor i (vattenområdets namn):  
     Öppet system, vatten ska tas från/återföras till (vattenområdenas namn): 

Avlopp 

       Kommunalt            Enskilt 

Cistern 
 Om värmepumpen ska ersätta befintlig oljecistern, ska denna tas ur bruk? 
       Ja               Nej              Finns ingen 

Uteffekt/färdigställande 
 Värmepumpens beräknade uteffekt:   kW (kilowatt) 
 Beräknat datum för anläggningsarbetets påbörjande: 

Fornlämningsområde 

 Fornlämningsområde inom 50 meter?               Ja       Nej 

Övriga upplysningar 

Entreprenör utomhusarbete (t.ex. borrning, grävning) 
Namn Företag 

Adress (utdelningsadress, postnr och postort) 

Telefon E-post

Certifieringsnummer 

Entreprenör inomhusarbete (t.ex. installation av värmepump) 
Namn Företag 

Adress (utdelningsadress, postnr och postort) 

Telefon E-post
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Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se

Avgift 
För handläggning utgår en avgift i enlighet med Flens kommuns ”Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde”. Faktura skickas separat. Om man av någon anledning 
vill dra tillbaka sin anmälan måste man meddela detta till samhällsbyggnadsförvaltningen, annars kommer vi ta 
ut en avgift för nedlagd tid i ärendet. 

Blanketten skickas till: samhallsbyggnad@flen.se alternativt till 
Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 FLEN 

Bilagor som ska bifogas 
 Situationsplan/tomtkarta: för information om vad som ska finnas med på situationsplanen, se s.6

 Granneintyg om placering av borrhål eller slang är mindre än 10 meter från tomtgräns

Underskrift sökande 
Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Behandling av personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, 
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt 
ärende enligt miljöbalken. Vi får dina uppgifter från denna blankett. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. De personuppgifter vi behandlar om dig delas 
med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot 
dig. Vi  kan  även  komma  att  dela  dina  personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är 
Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information   om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för 
att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på via e-
post på samhallsbyggnad@flen.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på svitlana.jelisic@flen.se. Om du har 
klagomål på vår  behandling  av dina  personuppgifter  har  du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
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 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

Granneyttrande 
Vid mindre avstånd än 10 meter till fastighetsgräns ska skriftligt yttrande från berörd fastighetsägare bifogas anmälan/ansökan. 

 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av denna värmepumpsanmälan/ansökan med situationsplan 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Namnteckning Namnteckning 

Adress  Adress  

Fastighetsbeteckning Telefon Fastighetsbeteckning Telefon 

       Jag har inget att erinra      Jag har inget att erinra 

       Jag har följande att erinra: 
       Vid längre yttrande bifoga bilaga 

     Jag har följande att erinra: 
      Vid längre yttrande bifoga bilaga 

  

  

  

  

  

 
 

Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Namnteckning Namnteckning 

Adress  Adress  

Fastighetsbeteckning Telefon Fastighetsbeteckning Telefon 

       Jag har inget att erinra      Jag har inget att erinra 

       Jag har följande att erinra: 
       Vid längre yttrande bifoga bilaga 

     Jag har följande att erinra: 
      Vid längre yttrande bifoga bilaga 

  

  

  

  

  

 
 



Sida 5 av 6 
 

 
 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

Stöd till att fylla i blanketten 
 

Information 
Enligt 17 § i den till miljöbalken hörande förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det anmälan till 
kommunal nämnd för att iordningställa värmepumpsanläggning för uttag av värme ur mark (berg eller jord), ytvatten eller 
grundvatten. För att utföra värmepumpsanläggning inom fastställt skyddsområde för vattentäkt krävs det ansökan 
(tillstånd) enligt 7 § kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa. Närboende grannar som kan komma 
att beröras av en blivande värmepumpsanläggning ska enligt 19 kap 4 § miljöbalken ges tillfälle att yttra sig över aktuell 
anmälan/ansökan. Energiborrning som sker närmare tomtgräns än tio (10) meter kan t.ex. påverka gränsgrannes möjlighet 
att framöver iordningställa en motsvarande värmepumpsanläggning på sin fastighet. För att inte riskera en nedsättning i 
möjligt effektuttag för sådana värmepumpsanläggningar, bör avståndet mellan två energiborrhål inte understiga 20 meter.  
 
För jord- eller ytvattenvärme kan kollektorledning ibland vara planerad att hamna inom eller nära annan fastighet så att 
den ägaren berörs. Den som ges tillfälle att yttra sig över planerad värmepumpsanläggning ska först ha fått ta del av 
aktuella anmälnings- eller ansökningshandlingar, inklusive skalenlig tomtkarta/situationsplan med markerad plats/område 
för tänkt lokalisering av borrhål/kollektorledning. Att inrätta/driva värmepumpsanläggning utan att göra anmälan/ansökan 
till miljöavdelningen är straffsanktionerat enligt 29 kap 4 § miljöbalken. 
 
Värmekälla - typ av anläggning 
Värmekälla och typ av anläggning kryssas i. Vid oklarheter kontaktas återförsäljare/entreprenör. 
  
Köldmedium 
Köldmediets beteckning kan exempelvis vara R407C. Det är också viktigt att mängd köldmedium i kg anges. Över 1000 liter 
köldbärarvätska får fastighetsägaren ta kontakt med räddningstjänsten. Vid frågor kontaktas återförsäljare/entreprenör.   
 
Kollektor 
Samtliga uppgifter fylls i. Kollektorledningens totala (i borrhål och mellan borrhål och värmepump) längd anges, t.ex. 2 x 
160 m eller 320 m. När det gäller köldbärarvätska ska produktnamn/fabrikat anges och inte bara t.ex. "etanol". Ingående 
ämnen och halter av dessa ska också anges. Glöm inte heller att ange mängden koncentrerad respektive utspädd 
köldbärarvätska. Vid frågor kontaktas återförsäljare/entreprenör.  
 
Borrhål 
Ange det planerade borrdjupet. Vid frågor kontaktas återförsäljare/entreprenör. Kryssa i Ja- eller Nej-ruta på frågan om det 
finns vattentäkt (brunn eller annan vattentäkt) inom 50 meter från tänkt plats för energiborrning. Om Ja, ange avstånd på 
raden under.  
 
Ytvattenvärme 
Ifylls endast om värmekällan kommer från ytvatten, t.ex. sjö eller å.  
 
Avlopp 
Kryssa i om avloppet är kommunalanslutet eller är ett enskilt avlopp.   
 
Cistern 
Om värmepumpen ska ersätta befintlig oljecistern ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsenheten att cisternen tas ur 
bruk samt ett skrotintyg ska bifogas. Anmälan görs på separat blankett.  
 
Uteffekt/färdigställande 
Anläggningens beräknade uteffekt och beräknat datum för dess färdigställande ska alltid anges. Vid frågor kontaktas 
återförsäljare/entreprenör. 
 
Fornlämningsområde 
Det skall även ingå ett yttrande från länsstyrelsen angående kulturminnen mm vid planering av bergvärme inom 50 meter. 
Detta innebär att samråd skall sökas när den planerade åtgärden ligger inom 50 meter från en registrerad lämning i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS).   
 
Entreprenör utomhusarbete 
Anlitad utomhusentreprenör ifylls.  
 
Entreprenör inomhusarbete 
Anlitad inomhusentreprenör ifylls.    
 
Övriga upplysningar 
För eventuella ytterligare uppgifter om anläggningen/arbetet.  
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 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

Situationsplan för berg-, jord-, ytvatten- eller grundvattenvärmeanläggning 
 
Situationsplanen ska inom en radie på 50 m från planerad bergvärmebrunn (eller inom en radie av 100 m från 
övriga typer av anläggningar, dvs. jordvärme, grundvattenväme eller ytvattenvärme) visa: 
 

 anläggningens tänkta placering/utsträckning på fastigheten (om energibrunnen vinklas ska 
borrhålsbotten ritas in med rätt bäring/riktning) 

 fastighetsgränser  

 läge för samtliga energibrunnar 

 läge för omkringliggande dricksvattenbrunnar 

 eventuellt vattenskyddsområde och närliggande vattentäkter, eller dricksvattenintag i sjö, 
avloppsledningar 

 avstånd till serviceledning (VA-ledning) och övriga ledningar (tele, el, internet) 

 avstånd till bostadshus och fastighetsgräns 

 symbol för väderstreck 

 

OBS. Situationsplanen ska vara skalenlig och lämnas in i skala 1:300 - 1:500  

 
Exempel på situationsplan: 

 

 
 

Rekommenderade skyddsavstånd 

 BV – Borrad VB 30 m 

 BV – Grävd VB 20 m 

 BV – Avloppsanläggning 30 m 

 BV – Energibrunn 20 m 

 BV – Husfasad   4 m 

 BV  - Fastighetsgräns 10 m 

 Ytjordvärme VB 20 m 
 

 BV = Bergvärme, VB = Vattenbrunn 

 


	Sökande
	Värmekälla – typ av anläggning
	Köldmedium
	Kollektor (för jord-, berg- eller ytvattenvärme)
	Borrhål (för berg- eller grundvattenvärme)
	Ytvattenvärme
	Avlopp
	Cistern
	Uteffekt/färdigställande
	Fornlämningsområde
	Övriga upplysningar
	Entreprenör utomhusarbete (t.ex. borrning, grävning)
	Entreprenör inomhusarbete (t.ex. installation av värmepump)
	Avgift
	Bilagor som ska bifogas
	 Situationsplan/tomtkarta: för information om vad som ska finnas med på situationsplanen, se s.6
	 Granneintyg om placering av borrhål eller slang är mindre än 10 meter från tomtgräns
	Underskrift sökande
	Granneyttrande
	Vid mindre avstånd än 10 meter till fastighetsgräns ska skriftligt yttrande från berörd fastighetsägare bifogas anmälan/ansökan.
	Härmed intygar jag att jag har tagit del av denna värmepumpsanmälan/ansökan med situationsplan
	Stöd till att fylla i blanketten
	 anläggningens tänkta placering/utsträckning på fastigheten (om energibrunnen vinklas ska borrhålsbotten ritas in med rätt bäring/riktning)
	 fastighetsgränser
	 läge för samtliga energibrunnar
	 läge för omkringliggande dricksvattenbrunnar
	 eventuellt vattenskyddsområde och närliggande vattentäkter, eller dricksvattenintag i sjö, avloppsledningar
	 avstånd till serviceledning (VA-ledning) och övriga ledningar (tele, el, internet)
	 avstånd till bostadshus och fastighetsgräns
	 symbol för väderstreck
	OBS. Situationsplanen ska vara skalenlig och lämnas in i skala 1:300 - 1:500
	Exempel på situationsplan:
	Rekommenderade skyddsavstånd
	 BV – Borrad VB 30 m
	 BV – Grävd VB 20 m
	 BV – Avloppsanläggning 30 m
	 BV – Energibrunn 20 m
	 BV – Husfasad   4 m
	 BV  - Fastighetsgräns 10 m
	 Ytjordvärme VB 20 m
	BV = Bergvärme, VB = Vattenbrunn

	Namn: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Adress: 
	Fastighetens adress om annan än sökandes: 
	Postnr: 
	Postort: 
	Postnr_2: 
	Postort_2: 
	PersonnrOrganisations nr: 
	Fastighetsägarens namn om annan än sökande: 
	Telefon: 
	Fastighetsägarens adress om annan än sökandes: 
	Epost: 
	Postnr_3: 
	Postort_3: 
	Namn_2: 
	Kontaktperson för fakturering: 
	Adress utdelningsadress postnr och postort: 
	Jordvärme: Off
	Bergvärme: Off
	Grundvattenvärme: Off
	Ytvattenvärme: Off
	köldbärarvätska: Off
	köldbärarvätska_2: Off
	cirkulationsbrunn: Off
	kollektor: Off
	direktförångning: Off
	direktförångning_2: Off
	förbrukningsbrunn: Off
	öppet system: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Typbeteckning: 
	Mängd kg: 
	svetsade: Off
	mekaniska: Off
	saknas: Off
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Ja_3: Off
	Nej_3: Off
	Med kollektor i vattenområdets namn: Off
	Öppet system vatten ska tas frånåterföras till vattenområdenas namn: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	Namn_3: 
	Företag: 
	Adress utdelningsadress postnr och postort_2: 
	Telefon_3: 
	Epost_3: 
	Certifieringsnummer: 
	Namn_4: 
	Företag_2: 
	Adress utdelningsadress postnr och postort_3: 
	Telefon_4: 
	Epost_4: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Datum_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Datum_3: 
	Namnförtydligande_3: 
	Adress_2: 
	Adress_3: 
	Fastighetsbeteckning_2: 
	Telefon_7: 
	Fastighetsbeteckning_3: 
	Telefon_8: 
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	Jag har följande att erinra: Off
	Jag har följande att erinra_2: Off
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow1: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow1_2: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow2: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow2_2: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow3: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow3_2: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow4: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow4_2: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow5: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow5_2: 
	Datum_4: 
	Namnförtydligande_4: 
	Datum_5: 
	Namnförtydligande_5: 
	Adress_4: 
	Adress_5: 
	Fastighetsbeteckning_4: 
	Telefon_9: 
	Fastighetsbeteckning_5: 
	Telefon_10: 
	undefined_10: Off
	undefined_11: Off
	Jag har följande att erinra_3: Off
	Jag har följande att erinra_4: Off
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow1_3: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow1_4: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow2_3: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow2_4: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow3_3: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow3_4: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow4_3: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow4_4: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow5_3: 
	Jag har följande att erinra Vid längre yttrande bifoga bilagaRow5_4: 
	material: 
	längd: 
	produktnamn/fabrikat: 
	ingående ämnen/halter: 
	koncentrerad mängd: 
	utspädd mängd: 
	planerat antal borrhål: 
	planerat borrdjup: 
	gradning/vinkel: 
	avstånd: 
	vattenområdets namn: 
	vattenområdets namn2: 
	beräknade uteffekt: 
	Beräknat datum för anläggningsarbetets påbörjande: 
	övriga upplysningar1: 
	övriga upplysningar2: 


