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Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506  www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 

Ansökan/anmälan om installation av 
värmepumpsanläggning 

Enligt 17§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 

Datum………………. 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system Lex och Comprima, 
för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av 

personuppgifter, se www.gnosjo.se 

Sökanden 
Namn: 
 

Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: 
 

Telefonnummer: 

Postnummer: 
 

Postort: 

Epost: 
 

 

Fakturamottagare 
Samma som sökande? ☐Ja ☐ Nej, fyll i nedan 
Namn: 
 

Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: 
 

Telefonnummer: 

Postnummer: 
 

Postort: 

Epost: 
 

E-faktura: 
 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning: 
 
Fastighetsadress: 
 
Postnummer: 
 

Postort: 

Fastighetsägare den samme som sökande? ☐ Ja ☐Nej, Vem? 

Om nej, finns överenskommelse med fastighetsägare? ☐ Ja ☐ Nej 
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Installatör 
Kopia på beslut kommer skickas till installatör 

Firmanamn: Ansvarig utförare: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Postort: 

Epost: 

Borr- eller grävföretag 
Kopia på beslut kommer skickas till borr- eller grävföretag. 

Firmanamn: Ansvarig utförare: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Postort: 

Epost: 

Är borrentreprenör certifierad? 

☐Ja ☐Nej

Tekniska uppgifter om anläggningen

☐Bergvärme ☐Ytjordvärme ☐Ytvattenvärme ☐Grundvattenvärme

Fabrikat och modell på värmepump: 

Effekt, kW: Antal aggregat: 

Köldmedium, R-nr: Mängd köldmedium, kilogram: 

Köldbärarvätska: Mängd köldbärarvätska, liter: 

Andel koncentrerad köldbärarvätska i procent % 

Anläggningens alla delar är placerad inom fastigheten 

☐Ja ☐Nej, Ange vilken fastighet delar av anläggningen placeras på: ________________________
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Material i kollektorslag: ______________________________________________ 

Typ av skarvar på kollektorslangen: 

☐Svetsade ☐Mekaniska

Bergvärme 
Svara på dessa frågor om din ansökan/anmälan handlar om bergvärme. 

Antal borrhål: _______________________ 

Borrdjup i meter: ____________________ 

Borrvinkel i grader: __________________ 

Borrhålet/borrhålen ligger mindre än 10 meter från tomtgräns: 

☐Nej ☐Ja (Kräver grannintyg)

Det planerade borrhålet ligger inom vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt:

☐Nej ☐Ja

Finns det borrhål närmare än 20 meter från mitt/mina planerade borrhål:

☐Nej ☐Ja ☐Vet ej

Beskriv hur borrvatten och borrkax tas omhand vid borrning:

____________________________________________________________

Jordvärme 
Svara på dessa frågor om din ansökan/anmälan handlar om jordvärme. 

Slanglängd i meter: ___________________________ 

Avstånd mellan slingor i meter: _________________ 

Kollektorslangens djup under mark, m: __________ 

Grund-/ytvattenvärme 
Svara på dessa frågor om din ansökan/anmälan handlar om grund-/ytvattenvärme. 

☐Öppet system, med vatten från: __________________________ och återleds till ____________________

☐Slutet system ☐Kollektor förankras ☐Skyltning sker
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Information om fastigheten och placering 

☐Kommunalt vatten ☐Kommunalt avlopp

☐Enskilt vatten, borrad, avstånd i meter till planerad anläggning____________________

☐Enskilt vatten, grävd, avstånd i meter till planerad anläggning_____________________

☐Enskilt avlopp, avstånd i meter till planerad anläggning________________

Finns annan vattentäkt inom 20–30 meter från planerad anläggning?

☐Nej ☐Ja, mindre än 30 meter från borrad brunn

☐Ja, mindre än 20 meter från grävd brunn

Finns annan avloppsanläggning inom 10–30 meter från planerad anläggning?

☐Nej ☐Ja, mindre än 10 meter ☐Ja, mindre än 30 meter

Fastigheten används som: 

☐En- eller tvåbostadshus ☐Fritidshus ☐Flerbostadshus

☐Industri/affärshus ☐Annat

Nuvarande uppvärmningssystem:

☐Olja ☐El ☐Ved/pellets ☐Annat: ______________________

Kommer oljecistern tas ur bruk? ☐Ja ☐Nej

Område med kulturminnen/fornminnen/fornåkrar: 
☐Nej ☐Ja

Närhet till Natura 2000, naturreservat, biotopskydd: ☐Nej ☐Ja, avstånd i meter_____________

Övriga upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas innan du fått ett skriftligt beslut. 

Arbetet beräknas påbörjas, datum: ____________________________ 

Arbetet beräknas vara färdigt, datum: __________________________ 

Bilagor 
☐Situationsplan Obligatoriskt

☐Intyg från grannar

☐Intyg från fastighetsägare (om annan än sökande)

☐Annat: ______________________________________________
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Upplysningar 
Avgift kommer att tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. För ytterligare upplysningar kontakta 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgift tas ut även vid avslag. 

Innan du börjar måste du vänta på ett beslut. Annars kan du få en hög straffavgift. 

 

☐Jag har tagit del av kommunens eller Miljösamverkan Jönköpings läns informationsbroschyr. Jag kommer 
att vita de försiktighetsåtgärder som anges i broschyren. (Obligatoriskt) 

Underskrift 
 

__________________________ 
Datum och ort 

 

_______________________________   ____________________________ 
Sökandes underskrift    Namnförtydligande 

 

Blanketten skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller 
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se 
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Information 
Blanketten ska användas för ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning. 

Situationsplanen 
Situationsplanen ska innehålla 

• Tänkt placering av borrhål/kollektorslang 
• Vattendrag, sjöar och diken inom 50 meter från anläggningen 
• Vattenbrunnar och enskilda avlopp inom 100 meter från anläggningen (även grannars) 
• Närliggande grannars energibrunnar 
• Om borrhålet vinklas, ange riktning vid borrhålet 
• Eventuella ledningar i närheten av planerad anläggning. 

Information om förenklad delgivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att använda sig av för enklad delgivning i ditt ärende. 

Vi skickar ut två brev 

Det första brevet innehåller den handling, till exempel ett beslut, som du ska ha. Det andra brevet innehåller 
ett kontrollmeddelande om att vi har skickat handlingen till dig. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att du har fått ta del av handlingen när två veckor har gått från den 
dagen det första brevet skickades. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. 

Exempel: 
Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Du har tre veckor på dig att 
överklaga beslutet och då börjar de tre veckorna räknas från 15 mars till 5 april. 

Det tar alltså fem veckor efter att beslutet (första brevet) skickats, till att det har vunnit laga kraft. 

Varför två brev? 

För att vara säker på att du som mottagare får informationen skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två 
brev. Två brev minskar risken för fel. 
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