
 
 
Ludvika kommun 

Hemsida 
www.ludvika.se 

E-post 
miljo.bygg@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Carlavägen 24 
771 30 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-810 26 

Bankgiro 
467-5088 

 

 

ANMÄLAN 
om värmepump 

Sida 
1(2) 

 
 

 
 

 
Information och blankettanvisning 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
med anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 
eller mark som värmekälla Se information och 
blankettanvisning på sidan 2. 

Skickas till: 
Ludvika kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetsområde miljö och bygg 
771 82  Ludvika 
  

 

Sökande 
Namn 
 

Personnummer 
 

Gatuadress 
 

E-postadress 
 

Postnummer och -ort 
 

Telefonnummer dagtid 
 

Mobilnummer 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägare om annan än sökande 

 
Anläggning 
Anläggningstyp 
 Bergvärme           Ytjordvärme           Ytvattenvärme           Grundvattenvärme           Annat 
Värmepump, fabrikat och modell Effekt på värmepumpen i kilowatt 

 
  

 
Typ av kölbärarvätska  Köldbärarvätskans volym 

Typ av kölmedium i värmepumpen till exempel R 407A eller R 134 A  Mängd köldmedium i kilogram 

Finns läckagevarnare? 
 Ja  Nej 

Är systemet hermetiskt? 
 Ja  Nej 

Borrdjup per borrhål i meter 
 
Borrvinkel i grader om lutning från lodlinjen 

  
Kompassriktning vid avvikelse från lodlinjen 

Antal borrhål vid bergvärme Anläggningens kordinater Anläggningen beräknas vara färdigställd 
 

 
Vattenbrunnar 

 Kommunalt vatten  Enskilt vatten 
Avstånd till egen och grannars vattentäkter 

 
Entreprenör 
Installatör Postadress Postnummer och -ort 

Underskrift 
Ort och datum 
 

Namnteckning 

 Namnförtydligande 
 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr. 
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Information och blankettanvisning 
 

 Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med anordning som utnyttjar 
grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla 
 
Till anmälan ska en tomtkarta bifogas som visar anläggningens läge med borrhål 
och slangar samt alla vattentäkter och enskilda avloppsanläggningar inom ett 
avstånd av 100 meter. 
 
Ofullständig anmälan kan inte handläggas och skickas tillbaka för komplettering. 
 
Kom ihåg att meddela sotningsavdelningen att ni byter värmesystem om ni upphör 
att elda. 
 
Borrhål ska placeras minst 10 meter från tomtgränsen. 
 
Kollektorslangen innehåller frostskyddsvätska, vanligen vatten och sprit och kan 
heta svedol eller bioetanol. En kollektorslang innehåller normalt 1 liter vätska per 
meter varav 30 % brukar vara sprit. 
 
Exempel: Ett borrhål på 120 meter och ett avstånd från borrhål till värmepump på 5 
meter innebär (120 + 5) = 125 x 2 x =250 liter käldbärarvätska. 
 
För prövning av anmälan om installation av värmepump faktureras en avgift enligt 
kommunfullmäktiges beslut. 
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