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1 Sök upp din fastighet 

 

Lagerlistan i högerspalten beskriver vad du ser på kartan. I sökfältet längst upp till höger 
skriver du in din adress. Klicka på förstoringsglaset för att starta din sökning. 
 

 

Klicka på ”Zooma till” för att komma närmre din fastighet. För att zooma in och ut på kartan 
klickar du på plus- eller minustecknet, som du hittar längst upp till vänster. 
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2 Rita ut avstånd med hjälp av linjer 
Följande avstånd ska markeras ut: 

• Avstånd till närmsta fastighetsgräns (normalt ej närmre än 10 meter) 

• Avstånd till närmsta väg 

• Avstånd till avlopp och dricksvattenbrunnar inom 100 meter 
 

 

Välj ritläge och dra linjer mellan borrhålspunkter, brunnar, fastighetsgränser och byggnader. 
Det gör du genom att sätta pekaren vid den punkt där linjen ska börja, hålla in musknappen 
och sedan dra linjen dit du vill att den ska sluta. När du släpper musknappen sparas linjen. 

 

För att antal meter ska synas på kartan behöver du scrolla ner till ”Visa längdmätning” i 
fönstret ”Rita” och klicka på knappen. 
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3 Markera punkter 
Följande punkter ska markeras ut: 

• Borrhål eller kollektorslangsområde 

• Dricksvattenbrunn inom 100 meter från borrhål eller kollektorslang 

• Avlopp inom 100 meter från borrhål eller kollektorslang 
 

 

Välj platssymbolen, som ser ut som en liten pil, för att markera ut var borrhålet/en ska 
placeras samt var eventuella avloppsanläggningar och vattenbrunnar finns. 
 

 

Välj vilken symbol du vill använda och klicka på kartan för att göra markeringen. 

Om du vill ändra senast inlagda linje, streck eller text eller ta bort allt kan klicka på ”Ångra” 
eller ”Rensa” längst ner i fönstret ”Rita”. 



KARTTJÄNST FÖR VÄRMEPUMPAR 

7 

4 Beskriv punkterna 

 

Tryck på ”A” för att komma till textfunktionen. Ställ dig i textrutan och skriv vad 
markeringen på kartan betyder, exempelvis ”Borrhål” eller ”Avlopp”. 
 

 

Klicka intill en markering på kartan för att placera ut texten. 
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5 Skriv ut kartan 

 

För att skriva ut kartan klickar du på symbolen för utskrift. Klicka på ”Skriv ut” för att skapa 
en utskrift i PDF-format. 
 

 

För att spara ner kartan dubbelklickar du på symbolen för PDF. Kartan öppnas i ett nytt 
fönster. Gå till fönstret och högerklicka på kartan, välj ”Spara” och spara ner filen på ett 
lämpligt ställe i din dator. Bifoga sedan kartan med din ansökan om tillstånd för installation 
av värmepumpsanläggning. 
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