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Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
S-576 80 SÄVSJÖ 

Telefon 
 
+46 382 152 00  

Telefax 
 
+46 382 152 10 

E-post (E-mail) 
 
kommun@savsjo.se 

Hemsida (URL) 
 
www.savsjo.se 

 

 

 

  Myndighetsnämnden 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sökande 
Namn 
 

Telefon  
 

Utdelningsadress Mobiltelefon 

Postnummer och ort Mejladress 

Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsadress 

 
 
Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn 
 

Person-/organisationsnummer 

Utdelningsadress Telefon 

Postnummer och ort Mobil 

 
 
Installatör 
Entreprenör Ansvarig utförare 

Adress 
 

Telefon 

Postnummer och ort Ackrediteringsnummer 

 
 
Borr-/grävföretag 
Entreprenör Ansvarig utförare 

Adress 
 

Telefon 

Postnummer och ort 
 

 
 

ANSÖKAN/ANMÄLAN  
om installation av värmepumpsanläggning 
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  
och hälsoskydd 



2(2) 
 

Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
S-576 80 SÄVSJÖ 

Telefon 
 
+46 382 152 00  

Telefax 
 
+46 382 152 10 

E-post (E-mail) 
 
kommun@savsjo.se 

Hemsida (URL) 
 
www.savsjo.se 

 

Tekniska uppgifter om anläggningen 

Bergvärme Jordvärme Sjövärme Annat: 

Värmepumpens fabrikat Ev. modellnummer 

Uteffekt (kW) Borrdjup/slanglängd 

Köldmedium R-nr Mängd Köldbärarvätska (produktnamn) Mängd 

Övriga upplysningar om anläggningen 

 
 
Övriga upplysningar 
Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 meter från tomtgräns 

Nej Ja (bifoga grannintyg) 

Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 meter från mitt planerade borrhål 

Ja Nej 

Övriga upplysningar om anläggningen 

Kommunalt vatten Enskilt vatten Kommunalt avlopp Enskilt avlopp 

Avstånd till ev vattentäkt: Egen:  Annan:  

Grävd brunn Borrad brunn 

Inom vattenskyddsområde Avstånd till enskilt avlopp Avstånd till vattendrag/dike 

Ja Nej 

 
 
Ritningen som ska bifogas till ansökan/anmälan ska innehålla följande: 
 Tänkt placering av borrhål/kollektorslang 

 Vattendrag, sjöar, diken inom 50 meter från anläggningen, om detta finns 

 Enskilt avlopp, vattentäkter och energibrunnar inom 50 meter från anläggningen 

 Plats där vattnet från borrningen ska infiltreras samt godkännande från markägaren 
 
 

 Jag har tagit del av kommunens och Miljösamverkan f:s informationsbroschyr och kommer att vidta 
 de försiktighetsåtgärder som anges i informationen. 
 
 
 
Ansökan/anmälan ska lämnas in i god tid (6 veckor) före beräknad arbetsstart till Sävsjö kommun,  
Myndighetsnämnden, 576 80 Sävsjö. 
 
 
 
 
Sökandens underskrift 
Datum Namn Namnförtydligande 

 
 
 
 
För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
De uppgifter som ni har lämnat på denna blankett kommer att registreras, lagras och behandlas automatiskt. Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig 
och ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. 
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