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 DELEGATIONSBESLUT   Dnr 000-0000 
 
  
  
 Namn Namnsson 
 Gatustigen 1 
 123 45 Staden  
 
 
 
Anmälan om bergvärmepump  - Beslut om inrättande av värmepump samt 
föreläggande om försiktighetsmått 
 
Namn Namnsson har till miljö- och byggnämnden anmält installation av en 
värmepumpsanläggning i berg med effekten 7,5 kW på fastigheten Staden 1:1 i 
Älvsbyns kommun. Fastigheten ligger inte inom skyddsområde till kommunal eller 
enskild vattentäkt. Kollektorslangens längd är 400 m. Köldbärare i slangen utgörs 
enligt anmälan av etanol. Köldmedium i värmepumpen är R407C. Normbrunn –
07 tillämpas. 
 

 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Namn Namnsson med stöd av 26 kap 9 § och 
2 kap 2-4 §§ miljöbalken (1998:808) att vidta följande skyddsåtgärder, 
begränsningar och försiktighetsmått för utförande av energibrunn inom 
ovannämnda fastighet. 
 

 
1 Värmepumpsanläggningen ska utföras i överensstämmelse med vad som 

angivits i anmälan om inget annat framgår nedan. Om någon uppgift ändras 
måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden. 
 

2 Brunnens anläggning ska utföras i enlighet med kriterierna i SGU:s 
”Normbrunn – 07”.  

 
3 Slamblandat vatten från borrhål, s.k. borrkax, ska avslammas i container eller 

dylikt innan det släpps ut till diken, dagvatten eller vattendrag. Om borrvattnet 
ska släppas ut till dagvattennätet ska Älvsbyns Energi kontaktas.  

 
4 Maskiner ställs upp så att motorbränsle och -olja inte kan nå borrhålet eller 

förorena kringliggande mark. Absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas 
vid arbetsstället. 

 
5 Relationsritningar för värmepumpsanläggningen ska upprättas.  

 
6 Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren vidta 

åtgärdet så att felet avhjälps och eventuell sanering utförs. Vid läckage och 
sanering ska miljö- och byggkontoret kontaktas.   
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7 Anläggningen ska vara försedd med tryckvakt och nivåkontroll med alarm för 

tryckfall i kollektorn. Vid alarm ska anläggningen omedelbart stoppas.  
 

8  Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren 
om försiktighetsmåtten i detta beslut. 

 

 
Information 
Tydliga drifts- och säkerhetsinstruktioner (på svenska) ska överlämnas av 
entreprenören/leverantören till beställaren.  
 
Enligt 1, 3 och 4 §§ Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid 
grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning är den som utför borrningen 
skyldig att skriftligen lämna redogörelse för arbetet och dess resultat till Sveriges 
geologiska undersökning, SGU.  
 
Avgift 
Miljö- och byggnämnden beslutar att Namn Namnsson ska betala 
handläggningsavgift för anmälan. För handläggningen tas en avgift enligt den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan 2015-11-30, § 109. Namn Namnsson ska 
betala 1920 kronor som faktureras separat. 
 
Övrigt 
Beslutet kan överklagas. Se nedan. 
 
Miljö- och byggnämnden 
 
 
 
Karin Lindberg Jansson 
Miljöinspektör  
 
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut skall skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen skall 
lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85  ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet skall ha inkommit till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av 
beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni skall också 
ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan. 

 


