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Förord
___________________________________________________________________________________

Förord
Värmepumpsprojektet startade våren 2005 som ett delprojekt inom Miljösamverkan Stockholms Län. Syftet med projektet var att ta fram en vägledning för
att underlätta kommunernas handläggning av värmepumpsansökningar/anmälningar.
I ett tidigt skede bildades fyra arbetsgrupper. En kontaktperson utsågs inom
respektive grupp.
Grupp 1 Grannsamråd
Grupp 2 Omgivningspåverkan
Grupp 3 Blanketter
Grupp 4 Information

Kontaktperson: Per Gröning, Tyresö.
Kontaktperson: Mats Hedin, Nacka.
Kontaktperson: Bo Svensson, Huddinge.
Kontaktperson: Eva Ryblad, Södertälje.

Deltagarna i grupperna representerade ungefär hälften av länets kommuner.
Länsstyrelsen har i arbetet representerats av Lars Åkerblad. Lars har även stämt
av juridiska frågeställningar som uppkommit under arbetets gång med Länsstyrelsens jurister.
I slutet av år 2005 skickades en remiss på gruppernas arbete ut till de av länets
kommuner som deltog i arbetsgrupperna. Under våren/hösten 2006 arbetade
kontaktpersonerna utifrån remissvaren fram en processbeskrivning för handläggning av värmepumpar.
”Processbeskrivning – handläggning av bergvärmepumpar” ska ses som en
handläggningsvägledning som en kommun kan välja att använda.

MILJÖSAMVERKAN
STOCKHOLMS LÄN

5 (28)
Hösten 2006

Processbeskrivning

Anmälan/ansökan
I 17§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899
och i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs antingen att anmälan eller ansökan om tillstånd görs vid installation av värmepumpsanläggningar i berg,
jord eller ytvatten. Anmälan bör innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska
beskrivningar som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma anmälan.
Enligt 22 kap 1 § MB ställs på samma sätt krav på innehållet i en tillståndsansökan.

Granskning av uppgifter
Kontrollera att anmälan/ ansökan är komplett ifylld och att bilagor, exempelvis
situationsplan med borrhålet utmärkt, säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan
och ev grannyttranden finns med.
Kontrollera att anmälan/ ansökan är undertecknad och att ev personnummer
finns för debitering
Kontrollera på digitala kartan och registerprogram (Ecos eller liknande) samt i
arkivet om någon eller några närliggande fastigheter redan har ett borrhål
/energibrunn. Kontrollera om dessa ska yttra sig över anmälan/ ansökan.
Ligger fastigheten inom ett område med enskilda vattentäkter ska en kontroll
göras av vilka fastigheter som har vattentäkter registrerade i registerprogrammet /arkivet alt får sökande kontrollera vilka närliggande fastigheter som har
eget vatten. Kontrollera om dessa ska yttra sig över anmälan/ansökan.

Komplettering
Om det saknas uppgifter i anmälan/ ansökan, ta en kopia på denna och skicka
tillbaka originalet för komplettering.

Behövs andra tillstånd ?
Om värmepumpanläggningens sammanlagda effektuttag överstiger 100 kW
men högst 10 MW, ska anmälan istället ske enligt 40.3-2 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).
Om mängden färdigblandad kollektorvätska innehållande brandfarlig vara av
klass 2B eller högre (t ex etanol konc > 10%), överstiger 1000 liter måste tillstånd sökas för hantering av brandfarlig vara. Detta bör läggas in i beslutet som
en särskild information.
Överstiger köldmediemängden 3 kg, gäller köldmediekungörelsens bestämmelser. Anläggningar i enskilt hushåll är dock undantagna. Information om detta
bör bifogas beslutet.
Kontrollera om anläggningen ligger inom område med särskilda bestämmelser.
Om fastigheten ligger inom skyddsområde för vattentäkt måste skyddsföreskrifter för området kontrolleras. Det kan krävas tillstånd/dispens från Länsstyrelsen eller kommunen, vilket ska framgå av beslutet.
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Fastighetsrättsliga förhållanden
Sökanden måste själv inhämta markägarens medgivande ifall man tänker borra
utanför den egna fastigheten. Ev. måste servitutsbildning ske. Det finns inga
krav på att myndigheten ska kontrollera om det finns fler fastighetsägare till
den fastighet anmälan/ansökan gäller.

Remissförfarande
Grannar
Berörda grannar ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan/anmälan enligt
MB 19:4. Berörd är exempelvis den som har en vattentäkt inom100 meter från
det planerade borrhålet. Vidare ska grannar ges tillfälle att bevaka att ett nytt
borrhål inte placeras närmare ett eget befintligt borrhål än det rekommenderade
skyddsavståndet ca 20 meter. Detta gäller även plats som behöver reserveras
för borrhål. Det smidigaste för alla parter är om den sökande tar kontakt med
berörda grannar, visar ansökningshandlingarna och får en påskrift på en grannyttrandeblankett som tillhandahålls av myndigheten. Om ingen sådan bifogas
ansökan/anmälan är det miljömyndighetens skyldighet att bereda berörd granne
möjlighet att yttra sig. Berörd är den som kan tillfogas skada eller olägenhet av
åtgärden. Svarstiden bör då sättas till minst 3 veckor. Kopia på remisser till
grannar ska skickas till den sökande. Lagrum: 19:4 MB och 17 § förvaltningslagen.

Övriga berörda
Förutom grannar kan exempelvis VA-verket behöva kontaktas. Även andra instanser kan vara aktuella beroende på förhållandena i respektive kommun. Servisledningar för VA och elledningar på den egna tomten är det fastighetsägarens ansvar att kontrollera. Om information om dessa försvunnit från fastighetshandlingarna kan fastighetsägaren vända sig till bygglovsavdelningen för
att beställa en fastighetskarta där VA-ledningarna finns markerade. Elleverantören kan vid behov leta rätt på ledningar i mark.

Myndighetens bedömning
Remissyttranden
Om det kommit remissvar från grannar ska dessa beaktas vid prövningen. Sökanden ska i vissa fall, då grannar har invändningar, ges möjlighet att yttra sig
över inkomna grannyttranden. Sökanden brukar via sin entreprenör kunna hjälpa till med förslag på placering av borrhål som minimerar påverkan på grannfastigheterna. Berörd granne som har yttrat sig och framfört erinringar ska delges beslutet samt få en besvärshänvisning.
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Miljöaspekter
Termisk påverkan
När en bergvärmepump hämtar värme ur en energibrunn kyls marken omkring
borrhålet. Temperatursänkningen och det nedkylda områdets utsträckning ökar
med tiden men hastigheten avtar samtidigt och efter ett antal år har ett mer eller
mindre stationärt tillstånd uppnåtts. När energibrunnar anläggs i närheten av
varandra kommer nedkylningen av marken kring borrhålen att leda till en ömsesidig påverkan. Köldbärarens temperatur sjunker något snabbare än om energibrunnen varit ostörd av andra brunnar. Ett sätt att minska denna negativa påverkan är att öka borrdjupet, alternativt borra med viss gradning/lutning in mot
centrum av den egna fastigheten.
Problematiken kring termisk påverkan finns beskriven i ”Beräkningsprogram
för att dimensionera energibrunnar i tätbebyggda villaområden” som tagits
fram av Miljöcentrum vid Stockholms miljöförvaltning. Där finns förslag på
principer för dimensionering av borrhål då det redan finns energibrunnar på
nära håll. Exempel på detta är beräkningsprogrammet TEMPERATURSÄNKNING 3000 med vars hjälp man kan räkna ut hur mycket extra djup som behöver läggas till ett borrhål på grund av förekomsten av befintliga och framtida
energibrunnar. Ett annat beräkningsprogram som utvecklas av SVEP kommer
att ingå i dimensioneringsprogrammet PRESTIGE. Detta är upplagt så att borrhål och placering av detta inte ska sänka temperaturen vid tomtgräns mer än en
grad K. Avsikten är att installatörer, VVS-konsulter m.fl. ska kunna använda
programmen.
För att uppnå energieffektivisering i bebyggelsetäta småhusområden (ex. radhusområden), kan prövningsmyndigheten förespråka att borrplaner upprättas.
Hänvisning kan ske, dels till 2 kap. 2 § MB som handlar om kunskapskravet,
dels till 26 kap 21, 22 §§ MB om upplysningar och undersökningar.
Borrplanens rättsliga status är än så länge oklar. Det kan därför vara lämpligt
att betrakta borrplanen som en handling som kan tjäna som underlag och vägledning vid myndighetens prövning etc. Den behöver då inte följas strikt utan
kan frångås om det finns godtagbara skäl till detta.
Det är oklart om det är någon skillnad i rättsligt avseende vid tillståndsplikt
eller anmälningsplikt när det gäller möjligheten att begära in borrplaner. Sannolikt går det i de flesta fall att ställa krav på borrplaner oavsett om det är anmälnings- eller tillståndsförfarande som gäller för området.

Grundvatten
Påverkan på grundvatten kan främst ske på något av följande sätt – antingen
genom läckage på kollektorn eller genom att borrhålet vid borrning i kustnära
områden förorsakar spridning av salt grundvatten till närbelägna brunnar. Sistnämnda problematik behandlas längre ned i detta avsnitt.
Påverkan genom läckage på kollektorn
Både Naturvårdsverket och SGU har rekommenderat etanol som lämplig köldbärarvätska. Ur värmeteknisk synpunkt har etanol goda egenskaper som köldbärarvätska. Etanol är biologiskt nedbrytbart, det är inte miljöfarligt och konsekvenserna av ett läckage är i de flesta fallen ej dramatiska, även om stora
läckage inte är helt problemfria. När en värmepump är i drift skall ett läckage
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normalt sett inte innebära att mer än ca 5–10 liter utblandad köldbärarvätska
läcker ut. Den normala utspädningen är 25–30 %, vilket innebär att 1–3 liter
koncentrerad köldbärarvätska läcker ut.
I de fall när problem i form av smak och lukt på enskild vattenförsörjning inträffat har montering utförts felaktigt eller har skada på slang inte uppmärksammats innan påfyllning gjorts av köldbärarvätska . När dessa dokumenterade
fall inträffat har volymer överstigande 10 liter koncentrerad köldbärarvätska
läckt ut. Det bör dock tilläggas att denna typ av problem är mycket ovanliga.
Ett problem med etanolbaserade köldbärarvätskor är att de i många fall, i synnerhet de importerade, innehåller halter av denatureringsmedel (och ibland
andra kemiska föreningar) som är långt högre än Läkemedelsverkets lägsta tilllåtna gräns. Syftet med inblandningen är att etanolen skall få så oangenäm lukt
och smak att den i princip är odrickbar. För höga halter av denatureringsmedel
innebär således ökad risk för påverkan i form av lukt och smak på grundvattnet
vid läckage, även om de inte är miljöfarliga. Det har också visat sig att denatureringsmedlen bryts ned långsammare än etanolen. Det är därför viktigt att
köldbärarvätskan inte innehåller mer denatureringsmedel än vad som är absolut
nödvändigt ur lagsynpunkt.
Risker med borrning i kustnära områden
En risk med att anlägga en energibrunn i kustnära områden är att saltvatten kan
tränga in i befintliga vattentäkter vid oförsiktig borrning. Inom vissa, kustnära
områden kan saltvatten påträffas på relativt små djup om 30-50 meter under
marknivå. Saltvatten kan då tränga upp och om det vill sig illa, sprida sig till
dricksvattenbrunnar i området. Upp till högsta kustvattenlinjen kan även relikt
saltvatten finnas i berggrunden. Man undviker risk för saltvatteninträngning
genom att avtäta borrhålet på lämpligt djup för att isolera saltvattenzonen från
det ovanförliggande sötvattenområdet. Därför är det viktigt att kontinuerligt
undersöka salthalten i samband med energiborrning. Jämför Normbrunn 97 och
kommande rekommendationer.

Vattenskyddsområden
Inom vattenskyddsområden ställs i allmänhet högre krav på anläggningsarbeten
och installationer för värmepumpar. Normalt sett råder förbud inom den primära (inre) skyddszonen medan det krävs tillstånd från länsstyrelsen eller kommunen inom den sekundära (yttre) skyddszonen. Stor hänsyn måste tas till vilken typ av vattentäkt som finns i området samt de geologiska förutsättningarna.
Krav bör ställas på att borrning görs enligt Normbrunn 97 och kommande rekommendationer, samt att borrning utförs av certifierad brunnsborrare eller
borrare som har motsvarande kvalifikationer.
Den största risken för påverkan av grundvattentäkt föreligger i samband med
anläggningen av energibrunnen om ett eventuellt läckage av olja från arbetsmaskiner skulle inträffa. Detta kan motivera att krav ställs på skyddsåtgärder i
form av t.ex. tätt underlag under borrigg och kompressor och krav på biologiskt
lätt nedbrytbara oljor.
Slam från borrningen kan grumla vattnet i närliggande brunnar. Utrustningen
som sänks ned i borrhålet kan vara förorenad. Det finns även risk för att bakterier och andra föroreningar kan spridas via läckage av ytligt vatten till grund-
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vattnet. För att reducera risken att grundvattnet blir förorenat i samband med
installation kan vattnet desinficeras med klorin (ca1dl) innan slangen sänks ned
i brunnen.
Riskerna för påverkan av köldbärarvätska bedöms vara liten då enbart en mindre mängd kan läcka ut vid skada på slang. Halten tillsatsämnen bör inte överstiga 10%. För att minimera risken för påverkan på grundvatten i sandavlagring
av ett eventuellt läckage av köldbärarvätska eller påverkan från andra vattenförande lager kan borrhålet återfyllas med bentonit eller annat tätande material.

Buller
Buller från värmepumpar kan uppkomma i två skeden;
 Buller i samband med borrning och yttre arbeten, s k byggbuller
 Buller från värmepumpanläggning
Byggbuller
Riktvärden för byggbuller (se naturvårdsverkets ”allmänna råd för buller från
byggplatser”, NFS 2004:15) bör tillämpas om arbetena pågår längre tid än en
arbetsdag. Specifika villkor som mer detaljerat reglerar tiderna bör anges om
det kan anses befogat, t ex om det är frågan om större anläggningar där flera
hål ska borras. Man bör även ta hänsyn till hur omgivande bebyggelse är belägen, avstånd, förekomst av uteplatser m.m.
Buller från värmepumpsanläggning
Nybyggnadsreglerna enligt SS 02 52 67, Tab 4.3, ljudnivå inomhus från installationer, gäller ej anordningar i byggnaden som kan styras av brukaren. De
gäller därför normalt inte i enbostadshus. Nybyggnadsregler gäller i övriga fall,
dvs för sammanbyggda småhus och flerbostadshus.

Borrkax
Borrkaxet är det som borras bort av borrkronan och som transporteras till ytan
med hjälp av cirkulationssystemet. Borrkaxet klassificeras som en naturprodukt
ur avfallssynpunkt, men skall tas omhand så att inget finkornigt material från
borrningen förorenar bäckar, vattendrag eller hamnar i kommunens ledningsnät. Det är inte ovanligt att borrslam runnit ut från sedimentationscontainern då
denna inte räckt till, alternativt pumpats direkt ut i vattendrag och därmed påverkat vattendraget med närings- och partikelchock som följd. Sökande ska se
till att anlitad brunnsborrare följer kommunens regelverk avseende kaxhaltigt
vatten. Exempel på detta är Stockholm Vattens krav beträffande kaxhaltigt vatten i VA-nätet.

Damning
Damning kan vara ett stort problem vid borrning inom tätbebyggda områden,
särskilt för allergiker och astmatiker samt kan medföra nedsmutsning av bilar,
fönster, trädgårdar etc. Ett sätt att minska risken för problem på grund av damning är att ställa krav på sökanden att denne i förväg informerar sina närmaste
grannar om borrningstiderna. Ett annat sätt att minska risken för damning är att
stenmjöl från borrningen täcks över eller vattenbegjuts.
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Beslut
Lagstöd
Lagstödet vid prövning av värmepumpsärenden är något olika för anmälan respektive ansökan om tillstånd. Om anmälan gäller värmepump för en uttagen
effekt av mer än 100 kW, men högst 10 MW skiljer sig också lagstödet åt.
Anmälan
Anmälan om inrättande av värmepump regleras med stöd av 17 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Enligt 17 §
är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Stöd för meddelande av föreläggande och förbud finns i 26 kap 9 § miljöbalken. En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs i ett enskilt fall för att balkens bestämmelser ska efterlevas. Utöver 26:9
är även balkens allmänna hänsynsregler enligt 2 kap 2 – 4 §§ tillämpliga.
För större värmepumpar med en uttagen effekt av mer än 100 kW (men högst
10 MW) gäller 9 kap 6 § miljöbalken samt 21 § FMH. Verksamheten har SNIkod 40.3-2 (C-verksamhet) enligt bilaga till FMH. Anläggningar över 10 MW
prövas av Länsstyrelsen. FMH-bilagan är föremål för översyn och en ändring
kan innebära att den övre effektuttagsgränsen för C-verksamhet höjs till 50
MW.
Tillstånd
Tillståndsplikt för värmepumpar regleras i 17 § FMH. Kommunen får föreskriva att det skall fordras tillstånd av nämnden för inrättande av värmepumpanläggning inom kommunen eller inom vissa delar av kommunen, om det behövs
för att skydda människors hälsa eller miljön. Tillståndsplikten införs i de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna. Utöver 17 § är balkens allmänna hänsynsregler tilllämpliga enligt ovan.

Utformning
Inledningsvis bör framgå om det är ett delegationsbeslut. Detta anges t.ex.
ovanför datumet eller sist ovanför namnunderskriften.
Rubrik
Rubrikmeningen avser den sökta åtgärden och aktuell fastighetsbeteckning enligt nedanstående exempel;
- Anmälan om värmepumpanläggning samt föreläggande om försiktighetsmått
på fastigheten XXXX.
- Ansökan om tillstånd för värmepumpanläggning på fastigheten XXXX
Beslutsmening
Beslutsmeningen bör innehålla uppgifter om mottagare för beslutet, lagstödshänvisning samt sökt åtgärd enligt nedanstående exempel:
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Anmälningsärenden
-Miljönämnden förelägger XXXX med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 2 – 4 §§
miljöbalken att vidta följande skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått.
Tillståndsärenden
-Miljönämnden meddelar XXXX tillstånd till värmepumpanläggning med stöd
av 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och X § i de
lokala hälsoskyddsföreskrifterna för XXXX kommun. Tillståndet är förenat
med följande villkor:
Försiktighetsmått och villkor
Till beslutet knyts förelägganden om försiktighetsmått (anmälan) eller villkor
(tillstånd). Dessa bör vara anpassade till förhållandena i det sökta området. I
områden med dricksvattentäkter eller risk för saltvatteninträngning eller inom
vattenskyddsområden ställs normalt högre krav. Se bilaga ”Exempel på villkor”.
Redogörelse för ärendet
I beslutet bör ingå en redogörelse för ansökan samt uppgifter om remisser, inkomna yttranden i ärendet etc.
Motivering
En motivering av beslutet erfordras i de fall närboende yttrat sig negativt och
kan även vara befogat om beslutet avser en anläggning inom ett känsligt område, exempelvis inom vattenskyddsområde. Enligt 20 § förvaltningslagen ska
negativa yttranden bemötas.
Beslut om avgift
I beslutet bör lämnas uppgift om den avgift som utgår för prövningen av ärendet.
Upplysningar
I beslutet kan även information lämnas angående lagstiftning, tillsynsavgift,
lokala förhållanden etc.
Ett tillståndsbeslut enligt 17 § FMH är tidsbegränsat. Enligt 19 § gäller ett tillstånd i fem år men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen
inte har påbörjats inom två år. Ovanstående gäller inte vid anmälan.

Besvärshänvisning
Det bör framgå av beslutet att det går att överklaga. Beslutet kan överklagas
inom 3 veckor efter delgivning av beslutet. Grannar/markägare som yttrat sig
ska ha beslut och besvärshänvisning liksom även sökanden som kan ha synpunkter på villkor eller föreläggande.
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Processbeskrivning

Laga kraft och verkställighetsförordnande
Anmälningsärende
I anmälningsärenden med förelägganden bör det i flertalet fall vara lämpligt att
införa ett verkställighetsförordnande i beslutet, särskilt i sådana fall då det är
uppenbart att beslutet inte kommer att ändras vid en överprövning. Lagstöd
26:26 MB.
Tillståndsärenden
Ett tillståndsbeslut vinner laga kraft tre veckor från den dag då berörda grannar
fått del av beslutet, såvida inte beslutet överklagas. Myndigheten kan dock föreskriva att beslutet ska gälla med omedelbar verkan. Lagstöd 19:5 p.11 och
22:28 MB.

Expediering
Delgivning
När beslutet har upprättats efter kommunens beslutsmall expedieras det och
delges sökande, som även får en besvärshänvisning. Skicka kopia av beslutet
med delgivningskvitto och besvärshänvisning till berörda som haft invändningar. För in beslutet i Ecos eller Miljöreda enligt kontorets handläggningsrutin.
Skicka eventuellt en kopia på beslutet för kännedom till installatören. Bifoga
vid behov handlingar av betydelse för ärendet t.ex. utdrag ur VA-kartan, information om Normbrunn xx, utdrag ur köldmediekungörelsen.

Fakturering
Fakturera enligt kommunens rutiner.

Arkivering
Arkivera enligt kommunens rutiner. Om kommunen har angett som beslutsvillkor att brunns/borrprotokollet ska redovisas, kan kommunen tillämpa sin rutin
för att begära in handlingar som ska redovisas i efterhand.

Överklagande
Kontrollera om ev överklaganden inkommit i rätt tid. Om myndigheten inte
omprövar beslutet och överklagan har inkommit i rätt tid av berörd granne
skickas besväret vidare till Länsstyrelsen. Informera sökanden om att ärendet
är överklagat till länsstyrelsen. Även om den som inte ansetts vara berörd
överklagar skickas överklagandet till Länsstyrelsen. För sent inkommet överklagande avvisas av myndigheten.

Avslutning
Om borrbevis/borrprotokoll begärts in av myndigheten görs när detta inkommit, en kontroll mot uppgifterna som angetts i anmälan/ansökan. Eventuella
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Processbeskrivning

ändringar införs. När alla uppgifter stämmer kan ärendet avslutas. Borrbevis/borrprotokoll arkiveras tillsammans med övriga handlingar i ärendet.
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Bilagor

Bilagor
Exempel på informationsblad: Att tänka på vid installation av
bergvärme
Konstruktion

 Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att anläggningen ger avsedd
mängd energi och frysning av marken
undviks.
 Kollektorn hämtar energi där den har
kontakt med berget genom vatten. Får
borraren inget eller för lite vatten i ditt
energiborrhål så går det att fylla det med
fin sand eller liknande och på så sätt få
kontakt mellan kollektorslang och berg.
 Ett för grunt borrhål gör att värmepumpen tar för mycket energi ur hålet vilket
kan leda till att det bildas en ispropp
med följd att det finns risk för att pumpen havererar.
 Vid val av värmepump och varmvattenberedare, tänk på att hela vattenvolymen i en beredare för dricksvatten liksom för dusch-, disk- och tvättvatten bör
hålla 60 grader. Vid tappstället bör det
hålla 50 grader för att undvika risk för
legionellatillväxt. Mer information finns
på www.socialstyrelsen.se eller kontakta
miljökontoret/förvaltningen tel XXX.

Ansvar

 Tänk på att Du ansvarar för att skydda
närliggande dricksvattentäkter och för
att ersätta eventuell skada på sådan.
 Inom skyddsområde för vattentäkt ställs
extra höga krav på försiktighetsåtgärder,
kontakta XXX tel XXX.
 Brunnsborraren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst
X Mkr.
 Brunnsborraren bör vara certifierad enligt SITAC eller ha motsvarande kompetens.

Försiktighetsåtgärder
 För att skydda grundvattnet vid energibrunnsborrning har SGU sammanställt
de krav som bör ställas i en skrift som
heter Normbrunn-97. Nedan följer utdrag ur denna och andra skrifter. Mer information finns på www.XXX.se och hos
miljökontoret/förvaltningen på tel XXX.
 Avståndet bör vara minst 20 resp. 30 m
till grävd resp. borrad vattentäkt. Grannar som har enskild vatten- och avloppsanläggning inom 50-100 meter från
borrhålet bör få möjlighet att yttra sig
över ansökan.
 Det är rekommenderat med minst 20 m
mellan två hål för bergvärme för att dessa inte ska påverka varandra termiskt.
Om din placering av borrhålet påverkar
grannars möjlighet att installera bergvärme måste dessa få möjlighet att yttra
sig över ansökan.
 Anläggning bör utföras så att högst 5
liter köldbärarvätska kan läcka ut vid
läckage. Anordning som förhindrar utläckage genom självtryck ska finnas.
 Vid läckage av köldmedium och köldbärarvätska måste brunnen saneras och
länspumpas omgående. Inom skyddsområde för vattentäkt ställs extra höga
krav på försiktighetsåtgärder. Kontakta
XXX, telnr XXX.
 Risk för saltvatteninträngning undviks
genom att avtäta borrhålet på lämpligt
djup (saltvattenzonen isoleras från det
ovanförliggande sötvattenområdet).Det
är därför viktigt att vid borrning i urberg
regelbundet kontrollera kloridhalten.
 Eftersom det oftast måste borras genom
jordlager innan berget nås, så är det
mycket viktigt att det tätas mellan berget
och jordlagret med foderrör enligt
Normbrunn 97. Är det inte tätt är risken
stor för att få förorenat ytvatten ner i
brunnen och grundvattnet.

)

 Borrvatten ska avslammas innan det
släpps ut. Ta kontakt med XXX, tel nr
XXX om du har för avsikt att släppa
borrvattnet till dagvattennätet.
 Välj en helsvetsad plaströrskollektor
(PEM PN 6.3) enligt SIS 3362 eller
motsvarande
med
fabrikstillverkad
returböj.
Se
till
att
kollektorn
täthetsprovas!
 Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning
ska vara framställd av ren etanol med
max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel. Värmepumpsinstallatör och brunnsborrare som sätter kollektorslangen ska
använda samma typ av köldbärarvätska.
 Tänk på att använda ett godkänt köldmedium som t.ex. HFC (bl.a. R 134a
och R 407c), ammoniak, butan och propan. För HFC gäller särskilda regler om
behörighet för den som gör ingrepp i anläggningen, skylt, instruktioner, tillsyn
mm.
 Se till att du får överskådliga och bra
drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det står vad
du ska göra om det blir ett driftavbrott
och/eller köldbärarvätska läcker ut.
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Exempel på informationblad: Anmälan/ansökan om tillstånd för
installation av värmepumpar
Varför
krävs
det
anmälan/tillstånd?
Enligt lokala föreskrifter och förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, SFS 1998:899 är
Du skyldig att anmäla/söka tillstånd
hos kommunens Miljönämnd för att
inrätta en värmepumpsanläggning.
Orsakerna är att installationen kan
leda till miljöproblem i omgivningen
vilket kan medföra konsekvenser
för dricksvattenbrunnar i närheten.
Uttag av bergvärme medför att
marken gradvis kyls ned runt varje
borrhål vilket kan påverka dina
grannars möjlighet att installera
bergvärme.

Hur gör jag?
 Blankett för anmälan/ ansökan kan Du få av Miljökontoret, tel ... ... eller via kommunens hemsida www.xxx.se.
under rubriken ”Blanketter”.
Bifoga karta, 1:400 alt
1:1000, med borrhålets läge
utmärkt, om möjligt befintliga
borrhål inom 50 m, enskilda
VA anläggningar inom 100 m
och ev. grannyttrande!
 Ansökan/anmälan ska skickas in minst X veckor innan
planerad installation. Ta hjälp
av er installatör/entreprenör
för att få de uppgifter som
behövs. Påbörja inte installationen förrän du har fått svar
på din anmälan /ansökan.
 För anläggningar med en uttagen effekt över 100 kW
gäller delvis andra regler,
kontakta Miljökontoret tel....
för mer information.
 Särskilt tillstånd kan också
krävas
inom
vattenskyddsområde, kontakta......, tel ...... för
mer information.

När behövs grannyttrande?
Om din placering av borrhålet påverkar grannars möjlighet att installera bergvärme eller kan påverka
deras vattentäkter måste dessa få
möjlighet att yttra sig över ansökan.
Exempel på dessa kan vara följande:
 den som har energibrunn eller
planerar att anlägga energibrunn mindre än 20 meter från
planerat borrhål
 den som har enskilt VA inom 50100 meter från det planerade
borrhålet
Yttrande kan lämnas på blanketten för grannyttrande eller genom att Miljökontoret skickar ut
ansökan/anmälan på remiss
(det tar ca tre veckor).
Hur lång tid tar det?
Handläggningstiden är beräknad
till xx veckor. Tiden gäller från
det att en fullständig ansökan/
anmälan med bilagor lämnats in
och under förutsättning att föreslagna åtgärder kan godkännas.
Om ärendet måste tas upp i Miljönämnden kan det ta längre tid.
I så fall får du meddelande om
det.
Avgift?
Handläggningsavgiften är ......kr
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
200X-XX-XX
§XX.
Du har ett ansvar!
Du är som sökande ansvarig för
att de installationer av el, tele,
VA och fjärrvärme som finns på
fastigheten inte skadas. Mer
info.......Du är också ansvarig för
att inga störningar uppstår, t ex
buller, damning eller påverkan
på dricksvattentäkter, i samband

Bilagor

MILJÖSAMVERKAN
STOCKHOLMS LÄN

17 (28)
Hösten 2006

med installationen och drift av
anläggningen.
Du måste också se till att de villkor som du fått som svar på din
ansökan/ anmälan följs. Beslutet
ska uppvisas för borrare och
installatör.

Mer information
Miljökontoret, tel XXX, se också
kommunens
hemsida
www.xxx.se.
Frågor som rör värmepumpars
teknik, effektivitet och ekonomi
kan ställas till kommunens
energirådgivare

Bilagor
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Exempel på villkor
Allmänna villkor
- Miljö- (och hälsoskydds)nämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§
miljöbalken (SFS 1998:808) meddela följande villkor för utförande av energibrunn inom ovannämnda fastighet.
- Energibrunnen ska utföras inom ett år från datum för detta beslut, dvs. senast
xxxx-yy-zz, därefter avskrivs ärendet och ny, avgiftsbelagd anmälan krävs.
- Borrhål som gradas (vinklas) får inte till någon del hamna utanför tomtgränsen
eller dess vertikala projektion.
- Uppgift om energibrunnen ska lämnas till Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU) så som framgår av ”Information om uppgiftsskyldighet……..” på sid. x.
Termisk påverkan
- Borrhålet/-hålen ska placeras minst XX m från befintliga energibrunnar.
- Borrhål som gradas (vinklas) får inte till någon del hamna utanför tomtgränsen
eller dess vertikala projektion. Termiska skyddsavståndet XX m ska för gradade
borrhål uppfyllas på en nivå under markytan som motsvarar 40 % av håldjupet.
Grundvattenskydd
- Borrhålet/-hålen ska placeras minst XX m från befintliga borrade vattentäkter.
- Maximalt tillåtet borrdjup på grund av risken för saltvattenspridning är ca xx m,
såvida inte kloridhalten provtas var tionde meter under pågående borrning med
början vid xx-metersnivån. Om salthaltigt grundvatten påträffas (kloridhalt överstigande 100 mg/l), avbryts borrningen och borrhålet avtätas på den närmaste högre nivå där salthalten underskred riktvärdet. Övriga hål borras därefter inte djupare
än det avtätade första hålet. Närmare anvisningar för provtagning av kloridhalt kan
erhållas genom miljöenheten.
- Om saltvatteninträngning upptäcks vid borrning måste åtgärder vidtas, så att
saltvattnet inte påverkar närliggande vattenbrunnar.
- Anlitad brunnsborrare ska vara certifierad enligt SITAC:s certifieringssystem
eller ha motsvarande kompetens.
- Energibrunnen ska utföras enligt Normbrunn 97 med hänsyn till att närområdet
vattenförsörjs med enskilda vattentäkter. Särskilt viktigt är att anvisningarna om
foderrörets längd efterföljs.
- Foderröret bör utföras i syrafast rostfritt stål alternativt vara försett med ytskikt
av plast för att förhindra korrosion på längre sikt.
Värmepump/kollektorkrets
- Anläggningen ska utrustas med larm och vara utformad så att den automatiskt
stängs av vid läckage från köldbärarkretsen.

Bilagor
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- Köldbärarkretsen ska vara dimensionerad för ett tryck på minst 600 kPa. Innan
anläggningen tas i bruk måste kollektorn täthetsprovas vid ett tryck av 1,5 ggr
drifttrycket, dock minst vid 400 kPa. Kretsen får då inte innehålla köldbärarvätska,
utan endast vatten. Täthetsprovning ska också göras efter att en reparation har genomförts. Protokoll från täthetsprovning måste kunna uppvisas vid kontroll.
Borrning/borrkax
- Slamblandat vatten från borrhål, s k borrkax, får inte släppas ut i dagvattennät,
vattendrag eller sjö utan att blandningen dessförinnan bringats att klarna genom
sedimentation. För att tillgodose detta krav kan det bli nödvändigt att använda fler
än en behållare/container. Vid tveksamhet om lämpligt utsläppsförfarande, kontakta någon av driftingenjörerna för VA-nätet i X kommun.
Buller
- Bullrande arbeten såsom borrning och framkörning av utrustning till d:o får bedrivas helgfria måndagar till fredagar 07:00 – 19:00. Mindre förlängning av tiden
kan i undantagsfall få ske i slutet av arbetsdagen.
- Installationerna ska utföras så att ljudnivåerna inomhus i bostäderna inte överstiger de riktvärden som framgår av Boverkets byggregler (BFS 1998:38). Riktvärdena är 30 dBA i bostadsrum utom kök, 50 dBC i sovrum samt 35 dBA i kök.
Maximalvärdena får inte överstiga 35 dBA i bostadsrum utom kök samt 40 dBA i
kök. Toner får inte förekomma. Angivna riktvärden motsvarar ljudklass C som
utgör minimikrav i fråga om ljudstandard.
Borrprotokoll
Myndigheten kan eventuellt föreskriva att få del av borrprotokoll när arbetet är
slutfört:
-En kopia av brunns-/borrprotokollet ska insändas till XX kommun, Miljöenheten,
X-stad, som bevis på genomförd borrning.
Övrigt
- Eftersom mängden kollektorvätska överstiger 1000 liter ska tillstånd inhämtas
för hantering av brandfarlig vara.
- Bestämmelserna enligt bilagan ”Ägares och brukares skyldigheter rörande anläggningar som innehåller köldmedier” ska följas. Därvid bör observeras att anläggningen betraktas som en enda då aggregaten är sammankopplade. Någon ytterligare anmälan behöver dock inte ske, den anses gjord med denna anmälan.
- En placering av borrhålet minst 4 m från hussockeln rekommenderas för att undvika risk för tjälskador på husgrunden (gäller inte hus som grundlagts direkt på
berg).
- Om det medför praktiska svårigheter att uppfylla avståndsvillkoren, kan avvikelse få ske förutsatt att berörda grannar lämnar sitt skriftliga medgivande. - Blankett
för grannyttrande kan rekvireras från kontoret, alt. laddas ner från kommunens
hemsida.
- Kriterierna i Normbrunn –97 för utförande av energibrunn i berg ska följas, se
bilaga.

Bilagor
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- Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen måste fastighetsägaren omgående se till att felet åtgärdas, samt underrätta miljökontoret. Miljökontoret ska
bedöma om eventuella saneringsåtgärder är nödvändiga.
- Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten underrätta den
nya ägaren om förekomsten av detta tillstånd och därmed förknippade villkor.
- Tillståndet gäller i fem år och börjar gälla omedelbart även om det överklagas, i
enlighet med 22 kap. 28 § miljöbalken. Om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år från och med den <datum> förfaller tillståndet.
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Länkar/litteratur
Föreskrifter och rapporter
Naturvårdsverkets AR 97:2 om Kylanläggningar och värmepumpar
Naturvårdsverkets AR 90:15 om Grundvattentäkter- skyddsområdenskyddsföreskrifter
Köldmediekungörelsen SNFA 1992:16
NV:s branschfaktablad Värmepumpar 1991
NV:s rapport 4444 Värmepumpar & närmiljön 1995
NV:s rapport 4994 Villavärmepumpar med energi från ytjord/ energibrunn 1999
Skrifter och informationer
SGU:s skrift Normbrunn- 97 kriterier för utförande av energibrunn i berg
Energimyndigheten informerar- Värmepumpar
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/fakvarmp.pdf/$FILE/fakvarmp.p
df?OpenElement
Energimyndighetens broschyr Villavärmepumpar
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET8_04.pdf/$FILE/ET8_04.pdf
?OpenElement
Miljösamverkan Västra Götaland Värmepumpar en kunskapssammanställning om
värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy mm
http://cf.vgregion.se/miljo/miljosamverkan/dokument/Varmepumpar_web_def5ma
j03.pdf
Hemsidor
Energimyndigheten
www.stem.se/
Svenska Värmepumpsföreningen (SVEP)
www.svepinfo.se
Svenska brunnsborrares branschorganisation (Geotec) www.geotec.se
Energirådgivning i Stockholms län
www.energiradgivningen.se
SGU:s brunnsarkiv http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi_samhalle/tema_brunnar.htm
Avanti
www.avantisystem.se
Boverket
www.boverket.se
SP
http://www.sp.se/energy/sv/teknikomraden/Kylvarmepumptekn/varmepumpar.htm
SITAC (certifiering av borrare)
www.sitac.se/
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Kylbranschens Samarbetsstiftelse
www.kys.se
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Bilagor

Miljöenheten

Grannyttrande angående borrning av energibrunn
Undertecknad(e) har informerats av
om planerad borrning av energibrunn på fastigheten
Enligt kommunens bestämmelser gäller följande minimiavstånd beträffande nytillkommande energibrunnars placering:
 5 m till tomtgräns mot fastighet för bostadsbebyggelse, bebyggd eller obebyggd
2
 25 m till borrhål till befintliga energibrunnar (för tomter <1000 m gäller 20 m)
 30 m till enskilda borrade vattentäkter som används för dricksvattenförsörjning
Om man av olika skäl inte kan uppfylla avståndsvillkoren, t.ex. svårighet att hitta lämplig placering av energibrunnen, krävs ett skriftligt medgivande av den/de grannar som berörs av avvikelsen.
Jag/vi har inget att invända mot att borrning sker närmare än 5 m från tomtgränsen till min/vår fastighet.
Jag/vi har inget att invända mot att borrning sker närmare än 25 m från borrhål till min/vår energibrunn.
Jag/vi har inget att invända mot att borrning sker närmare än 30 m från min/vår borrade vattentäkt.
Fastighetsbeteckning
Namn
Namn
Postnummer och postort
Ort och datum

Namnteckning

Ort och datum

Namnteckning
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Temperatursänkning 3000
Beräkningsprogram för dimensionering av energibrunnar i
tätbebyggda villaområden
Inledning och bakgrund
När en värmepump hämtar värme ur ett borrhål kyls marken omkring borrhålet ner. För en enskild
bergvärmepumpanläggning märks detta genom att köldbärarens temperatur sjunker något under de
första 3-4 åren. Därefter är den långsiktiga temperatursänkningen liten. Om flera energibrunnar
ligger i närheten av varandra kommer markens och köldbärarens temperatur att sjunka snabbare.
Det ökade intresset för värmepumpar har inneburit att även småhusägare i tätbebyggda villaområden/radhusområden vill installera bergvärme. Men många kommuner kräver att avståndet mellan
två energibrunnar skall vara minst 20 meter. För tätbebyggda områden kommer då principen ”först
till kvarn” att gälla. Motivet till kravet är att Miljöbalkens hushållnings- och lokaliseringsprinciper
måste uppfyllas.
Om avståndet skall understiga 20 meter bör man alltså kunna visa hur påverkan på marken och
närliggande energibrunnar skall minskas. Normalt är ökat borrdjup det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra en energibrunn och minska omgivningspåverkan.
Svenska Energi- och Värmepumpföreningen (SEV) har därför i samarbete med Stockholms stads
miljöcentrum för företag tagit fram ett förslag på hur energibrunnar bör dimensioneras med långsiktig (25 år) hänsyn till termisk påverkan mellan närliggande energibrunnar. Utifrån detta förslag
har ett beräkningsprogram tagits fram. Beräkningsprogrammet, som kallas Temperatursänkning
3000, baseras på simuleringar gjorda av docent Göran Hellström, LTH, som är expert på temperaturberäkningar i mark.
Syftet med beräkningsprogrammet är att på ett enhetligt, vederhäftigt och relativt enkelt sätt göra
det möjligt för värmepumpinstallatörer, brunnsborrare och kommuner att bedöma lämplig dimensionering och placering av energibrunnar i tätbebyggda villaområden.
Under hösten 2005 har programmet visats för bl.a. ett antal miljökontor och värmepumptillverkare.
Nu sprids programmet till alla SEV-anslutna installatörer och till landets miljökontor.

Om beräkningsprogrammet
Områdets storlek
Vid dimensionering av energibrunnar i tätbebyggda områden föreslås att hänsyn skall tas till såväl
befintliga som eventuellt tillkommande brunnar inom en radie om 50 meter. För befintliga energibrunnar mäts det verkliga avståndet. För eventuellt tillkommande brunnar skall trolig placering,
värmepumpeffekt och avstånd uppskattas. Beräkningsprogrammet kan hantera upp till 16 stycken
grannar.
Kompensation genom ökat borrdjup
Normalt är ökat borrdjup det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra en energibrunn och minska
omgivningspåverkan. Därför beräknar programmet hur mycket borrdjupet skall ökas för att kompensera för den nedkylning av marken som grannarnas brunnar ger upphov till. Resultatet gäller för
påverkan efter 25 år. Under de 25 första åren blir det alltså något gynnsammare än vad programmet
visar.
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Ökat borrdjup har minskats med 5 meter som är den påverkan som tidigare har ansetts sakna betydelse (en brunn påverkas av en annan brunn på 20 meters avstånd).
Utvecklingsmöjligheter
Denna programversion gäller för mellersta Sverige. Framöver är det möjligt att utvidga beräkningsprogrammet till att även kunna hantera fler klimatzoner. På sikt kan programmet även kompletteras med att ta hänsyn till eventuell återladdning och lutning av hål.
Antaganden som ligger till grund för programmet
Följande antaganden ligger till grund för programmet:















Avstånd mellan marknivå och grundvattenyta är 5 meter
Värmebehovet är lika varje år och värmefaktor är 3,3 (årsmedelvärde)
Normalt aktivt borrdjup för värmepump 5 kW är 90 meter
Normalt aktivt borrdjup för värmepump 7 kW är 125 meter
Normalt aktivt borrdjup för värmepump 9 kW är 160 meter
Normalt aktivt borrdjup för värmepump 11 kW är 195 meter
Borrhålsdiameter 115 mm
Normalt effekt- och energiuttag är 39 W resp. 165 kWh/år per meter borrhål
Energitäckning rumsvärmebehov har antagits till 90 %
Rumsvärmebehovet är 20 000, 28 000, 36 000 och 44 000 kWh/år för värmepump 5, 7, 9
respektive 11 kW
Energibehov för tappvarmvatten är 3 500 kWh (energitäckning 100 %) för VP 5 kW
Energibehov för tappvarmvatten är 5 000 kWh (energitäckning 100 %) för VP 7, 9 respektive 11 kW
Värmeledningsförmåga berg Låg = 3,0 Medel = 3,5 Hög = 4,0 W/m,°K
Resultatet gäller för påverkan efter 25 år
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Så här använder du beräkningsprogrammet Temperatursänkning
3000

Exempel
En bergvärmepump på 5 kW skall installeras i ett radhus. Normalt aktivt borrhålsdjup är 90 meter.
Bergets värmeledningsförmåga (lambdavärde) uppskattas till 3,5 W/m,°K.
Inom en radie om 50 meter finns två grannar som redan har bergvärme och ytterligare två grannar
som eventuellt kommer att installera bergvärme framöver.
Förslaget innebär att energibrunnen skall dimensioneras med hänsyn till både befintliga och eventuellt tillkommande brunnar inom 50 meters avstånd. Om man bara tar hänsyn till befintliga brunnar kommer en försämring (temperatursänkning) att ske om fler brunnar tillkommer.
1.

Starta programmet genom att dubbelklicka på programikonen ”Temperatursänkning
3000” (ikonen föreställer en termometer).

2.

Fyll i aktuell värmepumpstorlek i kW (aktivt borrdjup) för den energibrunn som skall dimensioneras. Ange även bergets värmeledningsförmåga. Du kan välja mellan hårt berg
(lambda 4,0), normalt berg (lambda 3,5) och poröst berg (lambda 3,0).

3.

Klicka på knappen ”Vidare” för att komma till nästa sida i programmet.

4.

På nästa sida skall man ange de grannar (energibrunnar) som kommer att påverka den
energibrunn som nu skall dimensioneras.
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5.

Eftersom det finns två grannar inom 50 meter som har bergvärme sedan tidigare skall detta beaktas när energibrunnen ska dimensioneras.
Granne nr 1 har en bergvärmepump på cirka 5 kW (om man inte vet eller kan ta reda på
vilken effekt grannens värmepump har får man göra en uppskattning utifrån husets storlek
och byggnadsår). Avståndet till energibrunnen är cirka 14 meter.
Granne nr 2 har en bergvärmepump på 7 kW och avståndet till denna energibrunn är 18
meter.
Fyll i uppgifterna i programmet genom att klicka på värmepumpeffekt och välj avstånd i
rullisten för granne nr 1 och 2.

6.

Eftersom det finns ytterligare två grannar inom 50 meters avstånd som kan komma att
skaffa bergvärme bör man även ta hänsyn till dessa.
För eventuellt tillkommande brunnar skall trolig placering, värmepumpeffekt och avstånd
uppskattas.
I detta exempel har effekten och troligt avstånd till granne nr 3 bedömts till 5 kW respektive 23 meter. Motsvarande för granne nr 4 är 7 kW och ett avstånd till energibrunnen på
25 meter.
Fyll i även dessa uppgifter i programmet.
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7.

Klicka på beräkna för att se hur mycket borrdjupet bör ökas p.g.a. närliggande energibrunnar.
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8.

Programmet ger att borrdjupet bör ökas med 16 meter.
Aktivt borrdjup bör då vara 90 + 16 = 106 meter.

9.

Om du vill kan du fylla i t.ex. projektnamn, kvartersnamn, kund eller installatör för att lättare kunna hålla reda på vilken brunn som beräkningen avser.

10. Klicka på skriv ut om du vill att indata och beräkningsresultat skrivs ut.
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