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Fastighet  

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Adress för installationen Nuvarande uppvärmningssystem 

Typ av bostad 

 Permanentbostad  Fritidsbostad  Annat: 

Administrativa uppgifter 

Namn Organisationsnummer-/personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer och ort E-post 

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- 
och tillsynsförvaltningen som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se

Borr-/ grävföretag 

Installatör för borrning/ grävning (firmanamn) Ansvarig utförare 

E-post 

Är borrföretagaren certifierad 

 Ja  Nej 

Tekniska uppgifter 

 Bergvärme  Jordvärme  Sjövärme  Annat: 

Värmepumpens fabrikat Uteffekt (kW) 

Antal borrhål Köldmedium (R-nr) Köldbärarvätska 

Borrdjup (meter) Mängd, kg Mängd, liter 

Gradning av borrhål? Ska anläggningen användas för uttag av kyla? 
(återladdning) 

 Ja, Borrvinkel:  Nej  Ja  Nej 

Övriga upplysningar 

Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 m från 
egen tomtgräns? (gäller bergvärme) 

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

 Ja  Nej  Ja  Nej 
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 Kommunalt vatten  Enskilt vatten  Kommunalt avlopp  Enskilt avlopp 

Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde? 

 Ja  Nej 

Bilagor (förkryssade bilagor är obligatoriska) och ska lämnas tillsammans med anmälan 

 Situationsplan ska bifogas. Av situationsplanen ska framgå värmepumpens och kollektorna placering samt 
fastighetens gränser, byggnader, vattentäkter, avloppsanläggningar med ledningar. Om möjligt anges även 
grannfastighetens vattentäkter, avlopp och värmepumpar. Om situationsplanen ändras senare vill vi att ni 
kompletterar ansökan vi fått från er.  

Obs: Vid gradning av borrhål ska riktning och borrhålets botten vara markerat på situationsplanen. 

 Grannyttrande (om borrhålets placering är närmare än 10 meter från grannens tomtgräns eller närmare än 10 
meter till vägmitt). Observera även att bergvärmehål tillhörande separata anläggningar inte ska placeras närmare 
varandra än 20 meter.  

Avgift 
Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, i Karlskoga 
och Storfors kommuner.

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Skicka ifylld blankett tillsammans med bilagor till: 

Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
691 83 Karlskoga 
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