Informationsblad

Värmepumpar
Värmepumpar tar värme från luft, vatten, jord
eller berg och idag finns många olika typer ute
på marknaden. En värmepumpsanläggning som
installeras och drivs på ett felaktigt sätt kan
skada miljön. En köldbärarvätska som läcker ut
kan exempelvis förorena grundvattnet. Köldmedier som används kan påverka ozonskiktet och
växthuseffekten.
Installation av berg-, jord- eller sjövärme ska
anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret
(MSK). För att installera en luftvärmepump krävs
ingen anmälan.
Det är alltid bra att kontakta Energirådgivningen
(08-29 11 29), som är opartisk och kostnadsfri,
innan ändringar eller kompletteringar görs av
energisystemet i en fastighet. Elförbrukningen
blir lägre med en värmepump, jämfört med om
huset värms med enbart el. En viss el-försörjning
krävs dock för att driva cirkulations-pumpen samt
som stöd för att täcka energi-behovet kalla dagar
på vintern.

Hur ska borrhålet placeras?
Du som fastighetsägare har ansvar för att kontrollera vatten-, avlopps- och elledningars läge i
mark på din tomt innan anmälan och installation.
Kontakta Tekniska förvaltningen (08-731 30 00)
och Fortum (08- 671 70 00) för besked. Du som
fastighetsägare får stå för eventuella kostnader
om skador skulle uppstå i samband med borrning.
En bergvärmepump utnyttjar energi som finns i
berggrunden. För att bergvärmepumparnas effekt inte ska påverkas negativt rekommenderas
ett avstånd på 15-20 meter mellan två borrhål
(eller borrhålsmitt i de fall hålet är vinklat). I områden som är mycket tätbebyggda, exempelvis
rad- och kedjehus-områden, är det ofta svårt att
nå 20 meters avstånd mellan borrhålen. I dessa
fall ska anmälan kompletteras med en borrplan.
En tätare placering kompenseras genom att
borr-hålen vinklas eller görs djupare. Be din installatör om hjälp med vad som gäller i ditt fall.
Tänk på att placera ditt borrhål så att även grannar ges möjligheter att borra. Det gör du om du
håller 10 meter mellan borrpunkt och fastighets-

gräns. Det kan även vara bra att kontakta borrare och installatör för att få synpunkter på var
borriggen kan komma in på din tomt innan det
blir dags för borrning.

Anmälan
Handläggningstiden för en komplett anmälan är
cirka tre veckor. Om anmälan är ofullständig
begär MSK in kompletteringar. Detta kan medföra att handläggningstiden blir längre.
Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått
svar på din anmälan. När ärendet är tillräckligt
utrett meddelar MSK ett föreläggande om försiktighetsmått. Installerar du anläggningen innan
MSK har beslutat i ärendet finns det risk att du
måste göra om installationen.
En komplett anmälan består av följande:
● En fullständigt ifylld anmälningsblankett
● En uppdaterad karta över din fastighet i skala
1:500. På den ska du markera var borrhålet
ska placeras. Om borrhålet ska vinklas anges
riktningen med pil och hela längden (förskjutningen i sidled) ritas ut, borrmitten markeras
med ett tvärgående streck. Fråga din installatör om hjälp.
Gäller anmälan jord- eller sjövärme markerar
du kollektorslangens placering.
● Grannyttrande behövs om ni önskar placera
borrhålet närmare än 10 meter från tomtgränsen. Är det mindre än 10 meter från ditt planerade borrhål till mitten av gata som skiljer
två fastigheter åt, behövs ett yttrande från
fastighetsägare på andra sidan gatan.
Blanketter finns att hämta på www.lidingo.se.
Om du inte har tillgång till internet eller behöver
en uppdaterad karta över din fastighet är du
välkommen att kontakta MSK (08- 731 33 22).
Du får då en karta som även visar grannarnas
befintliga borrhål.

Avgifter
För handläggning av anmälan tas en fast avgift
ut. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige
(F 39/2011).
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Krav vid installation

Ska du ta bort din oljecistern?

Ansvar

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska
tömmas och rengöras. Man ska även hindra att
cisternen kan fyllas på igen, till exempel genom
att ta bort påfyllningsröret och avluftningsledningen. När en cistern tas ur bruk ska du
anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret.
MSK bifogar en anmälningsblankett tillsammans
med föreläggandet om försiktighetsmått för installation av värmepump. Blanketten finns även
att hämta på www.lidingo.se.

Det är alltid du som fastighetsägare som är ytterst ansvarig för att alla försiktighetsåtgärder
vidtas. Informera därför värmepumpinstallatören
och brunnsborraren om kraven och kontrollera
att de uppfylls. Anlita helst en installatör och
borrare som är certifierade. Drifts- och säkerhetsinstruktionerna du får av installatören bör
vara bra och överskådliga. Kontrollera att det
står vad du ska göra om det blir ett driftavbrott
eller om köldbärarvätska och/eller köldmedium
läcker ut.
Köldmedia
Tänk på att använda ett godkänt köldmedium
(köldmedieförteckning finns på Naturvårdsverkets hemsida) och att minimera köldmediemängden. Ingrepp i köldmediekretsen får endast
utföras av företag som är ackrediterade att göra
detta.
Normbrunn 07
Normbrunn 07 är en kriteriestandard för brunnsborrning som tagits fram av Sveriges geologiska
undersökning (SGU). Här sammanställs de krav
som gäller för att säkerställa en väl fungerande
energikälla till dig, men också för att minimera
riskerna för miljöpåverkan vid brunnsborrning.
MSK ställer krav på att borrning och installation
av värmepumpen följer denna standard.
Borrkax
Det borrkax (borrvatten blandat med stenmjöl)
som uppkommer under borrningen får inte släppas ut direkt i dagvattennätet. Först när vattnet
renats/separerats från borrkaxet kan det avledas
till en dagvattenbrunn. Ev. föroreningar kring
dagvattenbrunn ska rengöras och det är du som
fastighetsägare som ansvarar för att borrentreprenören hanterar borrvatten och borrkax på ett
korrekt sätt.
Uppstår problem i dagvattennätet vid borrningen
kan tekniska förvaltningen debitera fastighetsägaren för eventuella kostnader för t.ex. kontroll,
spolning av dagvattenledning och slamsugning.

Länkar
www.energiradgivningen.se
www.energimyndigheten.se
www.naturvardsverket.se
www.konsumentverket.se
www.svepinfo.se
(Svenska värmepumps-föreningen)
www.sitac.se
(Certifieringsorgan för certifiering inom bygg-,
installations- och anläggningsområdet)
www.geotec.se
(Svenska Brunnsborrares branschorganisation)
www.sgu.se
(Sveriges Geologiska Undersökning) För att
komma till Brunnsarkivet, klicka på ”Kartvisare”
och välj sedan ”Brunnar”.
www.sp.se
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Skickas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning
Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899)
gäller anläggningar för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten.

Fastighet där installation ska ske
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress, postnummer och ort

Sökande
Namn

Telefon

Person-/organisationsnummer

E-post

Adress, postnummer och ort

Fastighetsägare (om annan än ovan)
Namn

Telefon

Adress, postnummer och ort

E-post

Installatör
Företagsnamn

Kontaktperson och telefon

Adress och postadress

E-post

Borrföretag
Företagsnamn

Kontaktperson och telefon

SITAC certifieringsnummer

E-post

Adress, postnummer och ort

Anläggning
Bergvärme (slutet system)
Borrhålsdjup (m)………......

.Antal borrhål…………. Borrvinkel(grader)………….

Avstånd till närmaste vattentäkt (m) …………

Ytjordvärme (slutet system)
Kollektorlängd (m) ………….

Djup (m) ………….

Avstånd till närmaste vattentäkt (m) ………….

Ytvattenvärme med kollektor förlagd i ……………………
Redovisning av anordning för värmeåterföring från solfångare eller liknande med redovisning av ingående kemikalier bifogas
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Värmepump
Fabrikat

Typ/modell

Effekt

Köldmedium
Typ av köldmedium i värmepumpen

Mängd köldmedium (kg)

Ingrepp i köldmediesystemet vid installationen
Ja
Nej

Om ja, fyll i ackrediteringsnummer för köldmediehantering

Köldbärare/vätska
Köldbärare i kollektorn

Total mängd (l) och koncentration (%)

Material i kollektorn



Handläggningen av ärendet påbörjas när anmälan är komplett. Anmälan ska ha inkommit
till miljö- och stadsbyggnadskontoret minst tre veckor innan planerad start.



För handläggning av anmälan krävs en situationsplan i skala 1:500 som visar placering av
kollektor/borrhål, fastighetsgränser samt enskilda dricksvattenbrunnar inom 30 meter
Vid vinkling av borrhål för bergvärme ska borrhålets riktning markeras med en pil. Karta kan
beställas från miljö- och stadsbyggnadskontoret tel 08-731 33 22



Borrhål placerat närmare än 10 m från tomtgräns kräver skriftligt yttrande från berörda
grannar



Vid berg- och ytjordvärme krävs kontroll av befintliga VA-ledningars och elkablars
läge i mark. Kontakta Tekniska förvaltningen tel 08-731 30 00 och Fortum
tel 08-671 70 00 innan borrning sker.

Finns cistern som ska tas ur bruk?

Ja

Nej

Har fastigheten enskild vattentäkt?

Ja

Nej

Jag har tagit del av miljö- och stadsbyggnadskontorets informationsblad

Ja

Nej

Underskrift av sökanden
………………………………………..
Datum

………………………………...……..….
Namnteckning sökanden

………………………………………..…
Namnförtydligande

………………………………...……..….
Namnteckning fastighetsägaren

………………………………………..…
Namnförtydligande

Underskrift av fastighetsägaren
………………………………………..
Datum

Avgift för handläggningen uttas enligt Lidingö stads taxor och avgifter. Se www.lidingo.se.
Ovanstående uppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.
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