
SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Värmepumpanläggning  
- så fungerar det
I den här foldern får du en inblick i hur handläggningsprocessen går till,  
vad det kostar och hur lång tid det tar.  Du får även veta vad du behöver  
bidra med och vilken service vi erbjuder. 



Om du ska installera en värmepumpanläggning ska du 
ansöka om tillstånd för det hos Gävle kommun. Om 
värmepumpen installeras på fel sätt eller fel plats kan 
miljön och dricksvattenförsörjningen påverkas negativt 
i området. Vi behöver därför få information om hur din 
anläggning ska utformas och placeras. 

Ärendets gång

Skicka in en tillståndsansökan 
Ansökan om tillstånd gör du via blanketten Värmepump 
- ansökan om tillstånd, ansökan finns på kommunens 
webbsida, www.gavle.se/service-och-information/
bygga-bo-och-miljo/din-bostad/installera-varmepump/. 

För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt 
krävs det att blanketten är komplett ifylld. Det måste 
också finnas med en skiss där det framgår hur den 
planerade värmepumpen ska placeras, avstånd till 
grannar och dricksvattenbrunnar och liknande. 

Om du behöver komplettera ansökan med några 
uppgifter kontaktar vi dig inom tio arbetsdagar från det 
att vi har tagit emot din ansökan.

Bra att veta

• Du kan boka ett personligt möte om du så önskar.
• Du kan nå oss på våra telefoner under kontorstid.
• Våra avgifter och handläggningstider är i nivå med 

jämförbara kommuner (7-stadskommunerna: 
Gävle, Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Uppsala, 
Västerås, Örebro).

• Du får besked om ditt ärende måste tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Värmepumpanläggning  
- så fungerar det

Handläggningsprocessen

Ansökan 
kommer in

Eventuellt yttrande
från sakägare

 
Faktura

 
Tillstånd

Handläggning Beslut

Avslag

Installation



Rekommenderade skyddsavstånd enligt 
Normbrunn -16
Grävd vattenbrunn 20m
Borrad vattenbrunn 30m
Avloppsinfiltration 30m
Annat bergvärmehål 20m

Bergvärmebrunnar bör inte placeras för nära varandra 
för att inte riskera påverkan på effektuttaget. 

Avstånd från värmepump till närmsta vatten eller 
avlopp bör hålla skyddsavstånd för att inte påverka 
kvalité eller funktion negativt.

Handläggningstider

2 veckor:  
Handläggningstiden på två veckor gäller från att 
tillståndsansökan bedöms vara komplett och att inga 
sakägare berörs. Om det finns berörda sakägare och/
eller grannar, skickas din ansökan till dem för yttrande. 
Yttrandetiden är två veckor. Grannfastigheter inom 
20-50 m från berört borrhål/kollektorslang, räknas som 
sakägare. 

Undantag  
Ansökningar som kommer in under semesterperioder 
kan ta längre tid att handlägga.

Prisexempel - enligt 2018 års taxa

För handläggning av värmepumpärenden tar Samhälls-
byggnad Gävle ut en avgift som motsvarar tre timmars 
tillsynsarbete enligt gällande taxa (timavgift 2018 är  
1 081kr).
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Scanna QR-koden för
att läsa mer om 
värmepumpar på 
Gävle kommuns hemsida.


