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Förord 

Denna slutrapport beskriver arbetet med Fokusarbetet Värmepumpar i projekt 

Miljösamverkan Norrbotten.  

Till denna rapport biläggs beslutsmall ”Delegationsbeslut bergvärmepump” och 

”Checklista vid handläggning av värmepump, Luleå kommun, 2015-06-25”. Den 

förstnämnda finns att ladda ner som pdf-dokument genom direktlänk i denna 

slutrapport och från Norrbottens Kommuners hemsida. Checklistan medföljer 

utskicket av denna slutrapport och hämtas enligt anvisningar under kapitel Bilagor. 

För den som önskar sätta sin kommunlogo på beslutsmallen är det möjligt att få den 

som word-fil från Älvsbyns kommun. 

Tack till deltagarna i arbetsgruppen för den kompetens som ni bidragit med inom 

arbetsområdet. 

 

Katarina Wennman 

projektledare Miljösamverkan Norrbotten 
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Inledning - allmänt om arbetet med fokusområden 

Projekt Miljösamverkan Norrbotten startade 1 oktober 2014 och avslutades efter tre 

år den 31 augusti 2017. Projektledaren var anställd av Norrbottens Kommuner med 

50 % sysselsättningsgrad.  

Miljösamverkan Norrbottens delprojekt benämns fokusområden. Kommunernas, och 

i viss mån Länsstyrelsens, behov har varit vägledande vid val av fokusområden. 

Fokusområdena har tagits fram genom förslag från kommunerna där man fått föreslå 

de arbetsområden som man sett mest behov av. Dessa förslag har sammanställts och 

rangordnats efter ”röstetal”, d v s det fokusområde som flest kommuner har önskat 

har placerats överst på listan. Styrgruppen, bestående av representanter från några 

kommuner och Länsstyrelsen, har vägt samman kommunernas och Länsstyrelsens 

behov med den rangordnade förslagslistan och beslutat om vilka fokusområden som 

skulle genomföras. Ofta har besluten följt rangordningen.  

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna. Hur processen gått till internt på miljökontoren är okänt. En gissning 

är att de handläggare som visat intresse för ett fokusområde har fått anmäla sig till 

Miljösamverkan under förutsättning att det fungerat för övrig intern verksamhet. 

Någon kommun har uttalat att medverkan i Miljösamverkans arbetsgrupper har 

varit önskvärd då den betraktats som kompetensutveckling för miljöhandläggarna 

på den kommunen.  

Alla kommuner ombads ange en handläggare med ansvar för det aktuella 

fokusområdet, oavsett om man deltog i arbetsgruppen eller inte. Denna typ av grupp 

kallades ”kontaktpersoner” och sändlistan användes av Miljösamverkan Norrbotten 

för att snabbt komma i kontakt med personer som jobbade med ett specifikt 

fokusområde. 

I förfrågan till miljöcheferna, om deltagare till arbetsgrupperna, har förutsätt-

ningarna för arbetet beskrivits. En spridning mellan kommunerna har varit 

önskvärd, både avseende storleken och geografin. Arbetsgruppens storlek, helst fyra 

till åtta deltagare, har varit ett villkor för hanterbarheten. Att mötena kunde hållas 

resfria var ett villkor från vissa kommuner för att delta. Tekniken som använts för 

resfria möten var PolyCom fram till årsskiftet 2016/2017 då några kommuners avtal 

om PolyCom gick ut och det var därför säkrare att använda Skype för samtliga 

möten fr o m januari 2017. 

Första arbetsgruppsmötet var alltid fysiskt i samtliga arbetsgrupper, bl a för att 

underlätta kommande webmöten. Det är lättare att kommunicera med enbart ljud 

och bild om man känner varandra eller åtminstone har träffats. På första arbets-

gruppsmötet beslutades arbetsinnehåll, arbetstakt, sluttid och arbetsgruppens 

spelregler. Arbetsinnehållet bestämdes genom ”brainstorming” (processtekniken 
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kunde variera beroende på grupp) och gemensamt beslut i arbetsgruppen. 

Deltagarna ombads innan första mötet att diskutera fokusområdet internt på sina 

miljökontor, för att få så bred förankring som möjligt. Ofta var problembilden lika i 

flera (de flesta?) kommuner, på några punkter var skillnaden större. Utifrån 

problembilden bestämdes vad arbetsgruppen skulle jobba med. Inom de flesta 

fokusområden har man sett behov av olika dokument såsom handläggarväg-

ledningar, checklistor, informationsmaterial och blanketter. Man har även haft behov 

av kompetenshöjning i form av utbildning eller erfarenhetsutbyte kollegor emellan. 

En typ av erfarenhetsutbyte har vi kallat ”samsyn”. Då har kollegor inbjudits till 

någon kommun att delta på verkliga tillsynsbesök inom fokusområdet. Detta har 

tillämpats inom fokusområde Tillfälliga boenden och Täktverksamhet. 

Arbetstakt och sluttid bestämdes baserat på vad som skulle göras och på deltagarnas 

möjligheter, d v s deras arbetstid till förfogande. Arbetet utfördes genom 

gemensamma diskussioner i arbetsgruppen i kombination med enskilt arbete eller 

mindre gruppers arbete mellan möten, d v s vedertagen metodik för arbetsgrupper. 

Vissa delmoment fokuserade på en deltagande kommuns ”produkt” (egenprodu-

cerad handläggarvägledning, informationsmaterial, checklista eller annan skriftig 

rutin) som diskuterades och bedömdes i arbetsgruppen och eventuellt antogs som 

arbetsgruppens produkt. 

Varje arbetsgrupp ombads tänka ”utanför” den egna kommunen och för alla länets 

kommuners behov eller situation. Detta var ofta lättare för vissa personer än för 

andra. 

Projektledaren deltog i samtliga arbetsgrupper för att administrera och leda arbetet 

baserat på vad arbetsgruppen bestämt att den skulle utföra. 

De tre första fokusområdena beslutades i samband med planeringen av projekt 

Miljösamverkan Norrbotten och var givna när projektet startade i oktober 2014. De 

tre sista områdena ”röstades fram” genom kommunernas önskningar och 

styrgruppens beslut (beskrivet i början av detta avsnitt).  

Fokusområden i prioritets- och kronologisk ordning: 

1. Enskilda avlopp 

2. Tillfälliga boenden 

3. Täktverksamhet 

4. Värmepumpar 

5. Förorenad mark 

6. Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall. 
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Fokusarbete Värmepumpar 

Detta var projekt Miljösamverkan Norrbottens fjärde fokusområde. Det hade valts 

genom att det rankades etta i kommunernas rangordnade önskelista över nya 

fokusområden. 

 

Arbetsgruppen 

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna, så även till denna grupp.  

Gruppen hade sitt första möte 11 april 2016 i Boden. Denna arbetsgrupp, i likhet med 

samtliga arbetsgrupper, har hållit sitt första möte som fysiskt möte för att sedan 

kunna övergå till webmöten. Gruppen bestod av: 

Karin Lindberg Jansson, Älvsbyns kommun 

Sandra Karlsson, Bodens kommun 

Urban Jacobs, Kiruna kommun 

Mari Lindholm, Luleå kommun 

Emiliano Santos, Pajala kommun (fr o m maj 2016)   

Katarina Wennman, Miljösamverkan Norrbotten 

 

Gruppens sammansättning kom att ändras p g a två deltagares byte av arbetsgivare. 

Vi hoppades på ersättare från Älvsbyn och Pajala, men så blev det inte. Gruppen 

hade denna sammansättning från augusti 2016: 

 

Sandra Karlsson, Bodens kommun 

Urban Jacobs, Kiruna kommun 

Mari Lindholm, Luleå kommun 

Katarina Wennman, Miljösamverkan Norrbotten 

 

Gruppmedlemmarnas erfarenhet av arbetsområdet varierade från mycket erfaren till 

ny inom området. Denna kompetensskillnad med både ”nya” och ”gamla” ögon har 

gynnat arbetet. Inom detta fokusområde var skillnaden som störst i handläggnings-

rutiner mellan deltagande kommuner. Ingen handläggare från Länsstyrelsen deltog i 

detta fokusområde, då Länsstyrelsen inte handlägger denna typ av ärenden. 
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Arbetsinnehåll och omfattning   
 

Vi gick igenom vad kommunerna önskat och i kombination med gruppens egna 

synpunkter fastställdes att arbetsgruppen skulle jobba med följande: 

- Beslutsmall 

- Certifiering 

- Informationsmaterial 

- Anmälningsblankett 

- Checklista 

- Utbildningsdag  

Deltagarna ombads i inbjudan till första mötet att ha diskuterat fokusområdet internt 

på sina miljökontor. Detta för att få en så bred förankring som möjligt. Ofta är 

problembilden likartad i flera kommuner, så var även fallet i denna grupp. Däremot 

kunde lösningar och rutiner skilja rätt mycket mellan ingående kommuner. 

Avslut för detta fokusområde sattes till december 2016.  

 

Projektets genomförande och resultat 

Arbetsgruppen har haft sammanlagt sju möten (fysiska/webkonferens) och ett antal 

maildiskussioner mellan den 11 april 2016 och hösten 2016. Vanliga arbetsgrupps-

möten har haft en varaktighet på maximalt två timmar. Alla arbetsgruppsmöten, 

utom det första, har hållits som webkonferens med PolyCom. Projektledaren har lett 

och dokumenterat mötena. Dokumentationen har bestått av mestadels formella 

minnesanteckningar, men också av anteckningar i stolpform via mail. Mellan 

arbetsgruppens möten har gruppmedlemmarna haft kontakt med varandra eller 

jobbat självständigt för att arbeta fram sina ansvarsområden. Projektledaren har, 

förutom delaktighet i arbetsgruppens samtliga arbetsuppgifter, samverkat med SGU 

som nationell myndighet.  

De arbetsuppgifter som gruppen fokuserat på, beskrivet i förra avsnittet, genom-

fördes sammanfattningsvis så här: 

Beslutsmallar 

Skillnaden var stor mellan de deltagande kommunernas beslutsmallar och 

diskussionerna på detaljnivå var omfattande. Arbetsmetoden som genomfördes för 

att hitta en gemensam utformning av en beslutsmall var att arbetsgruppen, efter att 

ha tagit del av arbetsgruppens samtliga fem kommuners beslut, utgick från Älvsbyns 

kommuns beslutsmall och reviderade dess innehåll.  
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Dokumentet heter ”Delegationsbeslut bergvärmepump” och är utformat för 

Älvsbyns kommun, med deras kommunlogo och kontaktuppgifter. Den som önskar 

kopiera beslutsmallen och lägga in sina egna uppgifter kan säkert få den i word-

format från Älvsbyns kommun. OBS att sedan denna beslutsmall sammanställdes 

har Normbrunn 07 ersatts av Normbrunn 16. 

Dokumentet går också att ladda ner från projekt Miljösamverkan Norrbottens 

hemsida enligt länken nedan: 

http://www.norrbottenskommuner.se/miljoe-och-

samhaellsbyggnad/projekt/miljoesamverkan-norrbotten/dokument-och-rapporter/ 

I beslutet bör framgå att om Normbrunn 16 följs och certifierade borrare används, får 

den sökande borrningen fackmannamässigt utförd och ett brunnsprotokoll, vilket 

fungerar som ett kvalitetsbevis. Läs mer om certifiering som krav i avsnittet nedan. 

Certifiering  

Handläggningen skulle underlättas av om krav kan ställas på att enbart certifierad 

borrare ska anlitas. Denna fråga diskuterades livligt i arbetsgruppen eftersom det 

fanns olika åsikter om detta. Vi frågade sakkunniga på SKL, jurister och andra 

kommuners miljöhandläggare. Detta fick vi fram:  

SGU rekommenderar i Normbrunn att använda certifierade borrare. Enligt vår 

tolkning av SKL´s svar på frågan får vi ställa kravet på certifierare i beslutet, men 

inte i generella dokument. Genom att vara certifierad anser vi att miljöbalkens 

kunskapskrav på utföraren uppfylls. Detta sammantaget gör att vi rekommenderar i 

informationen till fastighetsägaren att anlita certifierad borrentreprenör och att på 

anmälningsblanketten efterfråga certifieringsnumret. Certifieringsorganisationen 

heter numer RISE (Research Institutes of Sweden), läs mer på www.ri.se. 

Informationsmaterial  

Ett informationsmaterial till fastighetsägare och deras entreprenör är värdefullt. 

Arbetsgruppen valde att låta informationen ingå i anmälningsblanketten som de fyra 

första sidorna. Dessa kan även användas separat ifall det behövs. Till arbetsgruppens 

informationsmaterial och anmälningsblankett, användes de dokument som Boden 

har på sin hemsida: 

http://www.boden.se/bodens-

kommun/kommunledningsforvaltning_samhallsbyggnadskontoret_byggaochbo_ene

rgi_varmepumpanmalningspliktigenergikalla 

OBS att arbetsgruppen för värmepumpar föreslår revideringar enligt nedan vad 

gäller anmälningsblanketten och att Normbrunn 07 ersatts av Normbrunn 16. 

http://www.norrbottenskommuner.se/media/1680/delegationsbeslut-bergvaermepump.pdf
http://www.norrbottenskommuner.se/miljoe-och-samhaellsbyggnad/projekt/miljoesamverkan-norrbotten/dokument-och-rapporter/
http://www.norrbottenskommuner.se/miljoe-och-samhaellsbyggnad/projekt/miljoesamverkan-norrbotten/dokument-och-rapporter/
http://www.ri.se/
http://www.boden.se/bodens-kommun/kommunledningsforvaltning_samhallsbyggnadskontoret_byggaochbo_energi_varmepumpanmalningspliktigenergikalla
http://www.boden.se/bodens-kommun/kommunledningsforvaltning_samhallsbyggnadskontoret_byggaochbo_energi_varmepumpanmalningspliktigenergikalla
http://www.boden.se/bodens-kommun/kommunledningsforvaltning_samhallsbyggnadskontoret_byggaochbo_energi_varmepumpanmalningspliktigenergikalla
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Anmälningsblankett 

Vid diskussioner i arbetsgruppen kom det fram att kommunernas anmälnings-

blanketter för värmepump varierar mycket till sitt innehåll. Man trycker också olika 

hårt på att få samtliga uppgiftsfält ifyllda ifall anmälan/ansökan inte är komplett. 

Som utgångsmaterial i diskussioner för att enas i arbetsgruppen kring utformningen 

av en anmälningsblankett användes Bodens anmälningsblankett, se länk under 

avsnitt Informationsmaterial ovan. Den innehöll flest uppgiftsfält jämfört med 

blanketterna från de övriga närvarande kommunerna. Den är också en kombination 

av fyra sidor information plus anmälningsformulär. Med följande 

förändringar/tillägg ansåg arbetsgruppen att de har fått fram den optimala 

blanketten (innehållsmässigt): 

 

- uppgifter om enskild vattentäkt, kommunalt VA bör kompletteras med enskilt 

avlopp. 

- ”inom vattenskyddsområde”; kryssruta med ja/nej 

- uppgift om installatör och borr-/gräventreprenör inklusive certifieringsnummer 

- ersätta skrivningen om Normbrunn 07 med Normbrunn 16 

- formulär för granneyttrande bör ingå i blanketten på en egen sida 

- underskrift sist i blanketten 

 

Blanketten innehåller ett uppgiftsfält för borrbrunnens koordinater, men uppgifterna 

efterfrågas inte ifall de saknas i anmälan. Möjligen är det värdefullt att begära in 

koordinaterna för att lägga in dessa i respektive kommunens egen GIS-karta som ett 

informationslager.  

 

Arbetsgruppen diskuterade rutiner för granneyttrandet. I vissa kommuner är det 

handläggaren som skickar ut det till eventuella grannar, i andra är det den sökande 

som själv ordnar granneyttranden. Arbetsgruppen enades om att formuläret för 

grannyttrande ska finnas med som en egen sida i anmälningsblanketten och kan 

ändå användas separat av antingen den sökande eller kommunens handläggare.   

 

Underskriften bör vara allra sist i formuläret vilket innebär att man även skriver 

under på att man tagit del av informationen, som ligger i början av dokumentet. 

Detta behöver noteras i anslutning till raden för underskrift. 

 

Checklista 

Luleå kommun hade i juni 2015 konstruerat en egen checklista för handläggning, 

avsedd för internt bruk, och denna fick arbetsgruppen ta del av. Den behöver 

revideras något för att bl a passa in i andra kommuner. Originalet i reviderbart 

format finns hos Luleå kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

OBS att Normbrunn 07 ersatts av Normbrunn 16 efter att checklistan skrevs. 
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Utbildningsdag 

Arbetsgruppen planerade en utbildningsdag för handläggare/ miljöinspektörer (inte 

för borrare eller andra entreprenörer) där vi ville ha tyngdpunkten på SGU´s 

kommande nya vägledning Normbrunn 16 (tidigare under 2016 hade den 

arbetsnamn Normbrunn 14). Denna vägledning riktas till borrentreprenörer, 

handläggare på kommuner samt fastighetsägare. I utbildningsdagen skulle dessa 

punkter ingå: 

- Rekommenderade avstånd till vattentäkt och avloppsanläggning – bakgrund till     

dessa. 

- Skyddsavstånd till VA-ledningar, vad är anledningen till att hålla vissa avstånd?  

- Energibrunn inom skyddsområde för vattentäkt – vad ska handläggaren tänka på? 

- Hantering av borrkax – miljöproblem med kaxet? Vilka bedömningar behövs? 

- Geologi – sprickbildning, vilka risker finns och hur bedöma risker? 
 

SGU var vidtalad och kunde hålla föreläsare. Vi kontaktade även Länsstyrelsen, som 

avböjde att delta som föredragande, och certifieringsorganet som inte svarade trots 

ett antal påstötningar. Vi var intresserade av att veta vad certifieringen innehåller för 

att på så sätt lära oss vad inspektören bör titta på vid borrningen. 
 

Vi skulle också ha ett pass med diskussioner i grupper för att kunna byta 

erfarenheter med varandra. Gruppdiskussionerna skulle bl a avhandla: Hur agera 

vid ”konkurrens” mellan grannarna (två energibrunnar nära varandra)? Rutiner för 

kulturminne i planerat borrområde? 

 

Del av utbildningsdagen skulle användas för redovisning av våra nya dokument 

(anmälningsblankett, information, beslutsmall, checklista) med möjlighet till frågor 

om dessa. 
 

Formerna för utbildningen var en heldag alternativt lunch till lunch. Här var vi 

osäkra på vad som är bäst för de som får en lång resa. Utbildningen skulle förläggas 

till Boden eller Luleå för att underlätta för de som kan åka tåg. Preliminära datum 

var i slutet av oktober 2016. 
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Slutsatser och reflektioner  

De slutsatser och reflexioner som här redovisas är en mix av arbetsgruppens 

synpunkter under det löpande arbetet och projektledarens titt i backspegeln. 

Det finns en stor kompetens och erfarenhet inom arbetsområdet på kommunerna. 

Det finns också en del skillnader i hur man handlägger ärenden i olika kommuner. 

Detta gör den här typen av samarbetsprojekt värdefulla ur flera aspekter. 

Arbetet i gruppen har skett med stort engagemang av dem som deltagit på mötena. 

Arbetssättet med PolyCom-möten begränsar dock möjligheten till intensiva 

diskussioner och gör att det är svårare att komma till tals, särskilt för de mer 

tystlåtna. I ett fysiskt möte är det lättare att ta tillvara deltagarnas engagemang och 

synpunkter. Tekniken har inte alltid fungerat hundraprocentigt och deltagare har 

ibland haft svårt med uppkopplingen till mötet eller blivit ”utkastade” under 

pågående möte. Sådana störningar tar tid från arbetet och kan vara mycket 

frustrerande för den som råkar ut för det. Resfria möten har dock varit det enda 

sättet arbetet kunnat bedrivas på. 

Att arbetsgruppens sammansättning förändrades under arbetets gång har påverkat 

arbetet. Varje gång någon slutat och börjat i arbetsgruppen har arbetsprocessen 

påverkats. Detta tillhör vår verklighet och inget vi rår över, men vi måste förhålla oss 

till det. I detta fokusområde har vi konkret tappat tempo p g a att två av fem 

deltagande kommuner utgick ur gruppen.  

En grundförutsättning för ett bra samverkansarbete är att deltagarna på 

”hemmaplan” får avsätta tid till arbetet. I denna arbetsgrupp framgick det att någon 

deltagare inte hade den möjligheten. Detta, i kombination med att ersättare dröjde 

för de två deltagare som slutat, medförde att arbetet fördröjdes och inte kunde 

avslutas inom deadline, d v s innan årsskiftet 2016/2017. 

Arbetsgruppen genomförde sina arbetsuppgifter och är klar med huvuddelen av 

samtliga uppgifter. Det som återstår är slutliga revideringen/layouten av 

dokumenten och att genomföra utbildningsdagen. Det är så att säga själva 

målgången kvar och det hade naturligtvis varit angenämt att kunna kliva över 

mållinjen! Påpekas bör att det stora grovjobbet är färdigt och att arbetsgruppen 

kommit fram till många bra beslut. 

Utbildningsdagen planerades som s k final på arbetet där gruppen skulle redovisa 

sina framtagna dokument. Det som återstår att göra är att revidera dokumenten 

enligt arbetsgruppens förslag. I skrivande stund är inte dokumenten för checklista, 

information och anmälningsblankett uppdaterade. Med tillgång till originalen torde 

detta vara relativt enkelt att åtgärda. Delegationsbeslutet (läs mer under avsnitt 

Beslutsmallar ovan) är reviderat i enlighet med arbetsgruppens förslag och det enda 
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som återstår är att ersätta Normbrunn 07 med Normbrunn 16. Den kommun som 

önskar använda den beslutsmallen behöver originalet i word-format från Älvsbyns 

kommun för att kunna lägga in sin egen kommunlogo samt egna kontaktuppgifter.  

Konceptet för utbildningsdagen (läs mer under avsnitt Utbildningsdag ovan) är nog 

fortfarande aktuellt och möjligt att genomföra. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Delegationsbeslut bergvärmepump 

Bilaga 2: Checklista vid handläggning av värmepump, Luleå kommun,  

2015-06-25  

Bifogas utskicket till denna rapport och finns att hämta vid förfrågan 

på Norrbottens Kommuner och/eller på Luleå kommun. Checklistan är 

inte reviderad till de uppgifter som gäller 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

   

  

 

 

 

http://www.norrbottenskommuner.se/media/1680/delegationsbeslut-bergvaermepump.pdf

