
   ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR INSTALLATION 
AV BERGVÄRMEPUMP 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen  26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Enligt 17§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  Obligatoriska fält * 

Sökande 

Förnamn*: Efternamn*: Person-/organisationsnummer*: 

Gatuadress*: Postnummer*: Postort*: 

E-post*: Telefon*: 

Fastighet för installation 

Fastighetsbeteckning*: 

Gatuadress*: Postnummer*: Postort*: 

Fastighetsägarens namn och adress om annan än sökande: 

Installatör av bergvärmepump 

Företagsnamn*: Namn på ansvarig installatör*: Telefon*: 

Gatuadress*: Postnummer*: Postort*: 

Borrare (vid installation av bergvärmepump)

Företagsnamn*: Namn på ansvarig borrare*: 

Gatuadress*: Postnummer*: Postort*: 

Telefon*: Certifieringsnummer*: 

Värmepump

Fabrikat och modell*: Effekt på värmepump, kW*: Köldmedium i värmepump*: Mängd köldmedium, kg* 

Typ av köldbärarvätska i slang/rör (handelsnamn)*: Total mängd köldbärarvätska, liter*: % i vatten*: 

Anläggning bergvärme 

Antal borrhål*: Borrvinkel*: Borrhålsdjup, meter*: 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr
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Dricksvattenanläggningar* 

Vattenbrunnar på den egna fastigheten och fastigheter inom 100 meter från planerat borrhål (Observera att det 
kan finnas fastigheter med vattenbrunnar trots att kommunalt vatten finns) 

 Jag har tagit reda på samtliga vattenbrunnars placering inom 100 meter från planerat borrhål och markerat dem på 
kartan 

 Jag har försäkrat mig om att det inte finns några vattenbrunnar inom 100 meter från planerat borrhål 

Avloppsanläggningar * 

Enskilda avloppsanläggningar på den egna fastigheten och fastigheter inom 100 meter från planerat borrhål 
(Enskilt avlopp avser de anläggningar som inte är del av det kommunala avloppsnätet, exempelvis 
slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, infiltrations-/markbädd etc.) 

 Jag har tagit reda på samtliga avloppsanläggningars placering inom 100 meter från planerat borrhål och markerat dem 
på kartan 

 Jag har försäkrat mig om att det inte finns några avloppsanläggningar inom 100 meter från planerat borrhål 

Oljecistern* 

Innebär installationen av värmepump att oljecistern tas ur bruk? 
 Ja (anmälan ska göras till miljökontoret, blankett bifogas tillsammans med beslutet)  Nej 

Grannyttrande* 

I enlighet med 19 kap 4 § miljöbalken ska närboende grannar som kan beröras av borrning för bergvärme 
informeras om ansökan och om att synpunkter kan lämnas till miljökontoret. Generellt ska det vara 20 meter 
mellan två borrhål för energibrunn varför grannyttrande inhämtas från grannar med tomtgräns inom 20 meter 
från ditt borrhål. Grannyttrande inhämtas också från grannar med avloppsanläggning eller dricksvattenbrunn 
inom 100 meter från ditt borrhål. Grannyttrande lämnas separat på blanketten ”Grannyttrande” 

 Jag har bifogat grannyttrande med ansökan 

 Jag skickar grannyttrande separat per post till miljökontoret 

 Inga grannar kommer att beröras 

Ledningskollen.se 

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att ta reda på var ledningar och annan 
nedgrävd infrastruktur finns. 
Alla stora ledningsägare finns representerade och syftet är att skydda ledningar mot avgrävningar. 

 Jag har varit i kontakt med ledningskollen.se 

Tomtkarta* 

 Jag har bifogat tomtkartan med ansökan 

 Jag skickar tomtkartan separat per post till miljökontoret 

Underskrift 

Ort*: Datum*: 

Namnteckning* Namnförtydligande*: 

http://www.sodertalje.se/
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Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Telefonnummer kontaktcenter: 
08-523 010 00  

Mer information finns på 
www.sodertalje.se 

Viktig information 

Bilagor som ska bifogas med ansökan 
Tomtkarta i skala 1:400 (alternativt i skala 1:1000) som visar: 
* Fastigheten med byggnader, kollektor eller borrhål, eventuell borrvinkel och läge på borrhålets botten,
tomtgränser, vägar och vattendrag.
* Eventuella dricksvatten- och/eller avloppsanläggningars läge inom 100 meter från borrhålet.

Ny placering innebär ny prövning 
Miljökontoret prövar ansökan med den borrplacering som du anger på bifogad karta. Det är inte tillåtet att 
borra på annan plats än den du har fått tillstånd för. Om du vill ändra på borrhålets placering måste vi göra en 
ny prövning. 

Andra tillstånd 
Miljökontoret prövar din ansökan enligt miljöbalkens bestämmelser. Detta innebär att du i vissa fall måste söka 
andra tillstånd som inte omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Det kan gälla till exempel tillstånd från 
grannen att köra över deras mark med maskiner eller att få borra på annans mark. 
Anläggningar som är planerade inom strandskyddat område kan behöva dispens från detta. Kontakta 
samhällsbyggnadskontoret, avdelningen bygglov för med information. Större anläggningar (med mer än 1000 
liter brandfarlig vätska) kan behöva tillstånd för hantering och förvaring av brandfarlig vara (etanol). Kontakta 
Södertörnsbrandförsvarsförbund för mer information. 

Köldmedium 
Aggregat med en köldmediemängd på 5 ton CO2e eller mer ska kontrolleras av en certifierad kylentreprenör 
minst en gång per år. Innehåller anläggningen totalt 14 ton CO2e köldmedium eller mer ska den anmälas till 
miljökontoret och en årsrapport ska varje år skickas in till miljökontoret. 

Information om debitering 
Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga anmälan enligt gällande miljötaxa som finns tillgänglig på 
Södertälje kommuns webbsida: www.sodertalje.se  
Det går även bra att ringa Södertälje kommuns kontaktcenter för information om kostnaden för ansökan: 08-
523 010 00 

http://www.sodertalje.se/
mailto:miljokontoret@sodertalje.se
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