
Kvalitetsförsäkran vid
installation av 
värmepump 

Som fastighetsägare ansvarar du för att värmepumpsanläggningen uppfyller gällande 
miljökrav. Denna kvalitetsförsäkran med bilagor, samt miljönämndens beslut, ska du spara 
som en värdehandling till fastigheten. Det kan bli aktuellt att miljöavdelningen begär in 
kopior av handlingen. Säljer du fastigheten ska dessa handlingar lämnas över till den nya 
ägaren.  

1. Fastighet där installationen är utförd
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

2. Fastighetsägare
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-postadress 

3. Borr- eller grävfirma
Företagsnamn Ansvarig utförare Telefon 

Adress E-postadress 

Postadress och ort Certifierad (gäller borrfirma) 

 Ja       Nej 

4. Installatör
Företagsnamn Kontaktperson Telefon 

Adress E-postadress 

Postnummer och ort Ackrediteringsnummer/certifierad kompetens (klass) för 

köldmediehantering 

5. Utförande
Värmepumpsanläggningen har utförts enligt anmälan och miljönämndens beslut. Bland annat har ett plastband med var-
ningstext lagts ner en bit ovanför kollektorslangens läge i marken.  
(Vid energibrunn) Energibrunnen har utförts enligt ”Normbrunn 16, Vägledning för att borra brunn, Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). 
Det har skett avvikelser från anmälan och miljönämndens beslut, till exempel avvikande fabrikat, mängd eller spädning 
av köldbärarvätska, avvikande mängd köldmedium. Ange problemen och avvikelserna nedan. 

Observera att om du behöver göra större förändringar, till exempel fler borrhål, måste du snarast kontakta miljöavdelningen. 
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Energibrunn: 

 Kopia av brunnsprotokollet som har skickats till SGU:s brunnsarkiv. 

Bergvärmepump: 

 Noggrann beskrivning av teknik och material som använts vid återfyllning (hur gjordes återfyllnaden, vilka material användes 
 samt säkerhetsdatablad för produkterna). 
 Noggrann beskrivning av hur det säkerställdes att hela borrhålet återfylldes (till exempel beräkningar och mätningar av  
 borrhålets volym, samt volymen på återfyllnadsmaterialet efter svällning).  

Grundvattenvärmepump: 

  Underlag samt dokumentation från undersökningen och åtgärder för att säkerställa att returvattnet återförs till samma grund  
  vattenmagasin som vattnet togs ifrån. 

7. Underskrift

Fastighetsägare 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Värmepumpsinstallatör 

Företagsnamn Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Borr- eller grävfirma 

Företagsnamn Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Om du har en oljecistern som ska tas ur bruk ska detta anmälas till miljöavdelningen. 
Blankett och information om detta finns på bastad.se. 

Personuppgifter GDPR 
Jag ger härmed mitt samtycke till att Båstads kommun behandlar uppgivna personuppgifter för att kunna hantera mitt ärende. Mitt 
samtycke gäller tills vidare, men möjlighet finns att återta samtycket. I det fall jag återtar mitt samtycke kan Båstads kommun 
komma att behandla personuppgifterna med stöd av annan rättslig grund. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid 
som är nödvändigt för ändamålet. De kan också komma att behandlas under längre period för att arkiveras eller ingå i statistik. 
Personuppgifterna kommer inte att överföras till annan mottagare eller behandlas i tredje land. I det fall du önskar tillgång till, 
rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter har du rätt att kontakta ansvarig nämnd och dess dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@bastad.se alternativt mejla samhallsbyggnad@bastad.se Du har också rätt att invända mot kommunens 
hantering av dina personuppgifter samt klaga till tillsynsmyndigheten.
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