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RUTIN FÖR VÄRMEPUMPAR 

Rutinbeskrivning 

 
 

1. Ansökan/anmälan inkommer. Kontrollera vilken uteffekt värmepumpen ska ha. Om 

det är över 10 megawatt ska anmälan istället ske enligt SNI-kod 40.110 (tillstånd). 

 

2. Gå igenom och se att ansökan/anmälan är komplett, d.v.s. kontrollera att 

säkerhetsdatablad avseende frostskyddsvätska finns bifogat, skalenlig ritning där 

borrhålens placering, kollektorslangens dragning, fastighetsgränser och byggnader 

finns utmarkerade samt att anmälan/ansökan i övrigt är komplett ifylld. 

 

3. Om ansökan/anmälan inte är komplett, begär då skriftliga kompletteringar om det är 

mycket som saknas eller ring installatören eller sökanden för muntliga 

kompletteringar. Mall för begäran om komplettering ligger under Gemensam (V:), 

YOMF, 4 Hälsoskydd, Mallar och checklistor, Värmepumpar. Om borrhålet är 

placerat närmre än 10 meter från någon fastighetsgräns, ska skriftligt grannyttrande 

krävas in. Mall för grannyttrande ligger under Gemensam (V:), YOMF, 4 Hälsoskydd, 

Mallar och checklistor, Värmepumpar. 

 

4. Kontrollera vilket datum värmepumpen beräknas vara installerad. Om pumpen redan 

är installerad gäller följande:  

- Före 1999: Inga påföljder, men kolla köldmediet och frostskyddsmedlet och ev 

vattenskyddsområde. 

- Efter 1999: miljösanktionsavgift. 

- Gjord inom 3 år: åtalsanmälan. 

 

5. Kontrollera om köldmediet är godkänt. Detta kan du göra på Naturvårdsverkets 

hemsida (sök på köldmedieförteckning). Det vanligaste köldmediet är R407c, men 

även R134a brukar användas. 

 

6. Kontrollera om det är ett lämpligt frostskyddsmedel. Absolut vanligast är 

etanolblandningar. Det man ska ägna särskild uppmärksamhet åt är dock produktens 

sammansättning: alltid 90 % etanol, sen 10 % uppdelat på de övriga två, t.ex. n-

Butanol 5 % och Isopropanol 5 %, eller annat så att det sammanlagt blir 10 %. 

 

7. Kontrollera kollektormaterialet. 

- borrhålskollektor: helsvetsad plaströrskollektor, PEM  PN 6,3 

- kollektor i marken: helsvetsad plaströrskollektor, PEM  PN 6,3 

- kollektor i vatten: helsvetsad plaströrskollektor, PEM  PN 10 

Det är ok att de bara angivit PEM eller polyeten. 
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8. Kontrollera i Geosecma eller motsvarande om fastigheten berörs av något skyddsvärt 

område. Om det ligger inom t ex strandskydd är det Miljöförbundet som genom 

samråd ska avgöra om det krävs dispens eller inte, och detta ska inledningsvis göras 

med hjälp av kommunens kommunekolog. Kommer vi fram till att dispens krävs, ska 

vi skicka ärendet vidare till kommunens Plan- och byggkontor. Ligger fastigheten 

inom något Natura 2000-område, naturreservat, kommunalt naturreservat, 

nationalpark eller liknande ska vi informera sökanden om att de måste skicka ärendet 

vidare till Länsstyrelsen för samråd, tillstånd, dispens eller liknande. Om det visar sig 

att fastigheten ligger inom fornminnesområde (fornminne precis på fastigheten eller 

att man tydligt ser att det finns många fornminnen i närheten och man därför har skäl 

att misstänka att det även finns på den aktuella fastigheten) ska vi informera sökanden 

om att de måste kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för avgörande om dispens 

eller ej. Avvakta eventuellt med vidare handläggning av anmälan/ansökan tills 

Länsstyrelsen tagit ställning i ärendet. 

  

9. Om fastigheten ligger inom kommunalt vattenskyddsområde, ska anmälan/ansökan 

skickas på remiss till Tekniska avdelningen i respektive kommun. Skicka då även ut 

ett infobrev till sökanden om att fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde och 

att anmälan/ansökan kommer att behandlas som en tillståndansökan. Sökanden måste 

invänta besked från oss innan de påbörjar installationen. Mall för infobrev finns under 

Hälsoskydd, mallar och checklistor, värmepumpar. 

 

10. Skriv beslut enligt mall i Miljöreda för respektive typ av värmepump. Om fastigheten 

ligger i Tomelilla kommun eller inom vattenskyddsområde ska beslutet istället 

formuleras som ett tillstånd med villkor. Glöm inte bilägga infobladet ”Värt att tänka 

på i samband med installation av ytjordvärmeanläggning” som ligger under 

Hälsoskydd, Information och Projekt alternativt Normbrunn -07. 

 

11. Fakturera. Gå till ekonomiflik i ÄRENDET. Dubbelklicka på en tom rad. Välj 

fakturatext VÄRMEP (Fakturatext ansökan värmepump). Välj tjänst VÄRMEP 

(Avgift för tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning). Skriv i antalet som ska 

fakrureras (vanligtvis 1). Godkänn. Spara. 
 

Ansvar 
Hälsoskyddsgruppen ansvarar för uppdateringen. 
 

Lagrum 
För anläggningar med effekt upp till 100 kW gäller 17 § i förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 
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