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Ansøgning om tilladelse til installation af jordvarmeanlæg 
 
Ansøgningsskemaet omfatter terrænnære/horisontale jordvarmeanlæg. 
 
Ansøger 
Navn: 
 
Adresse: 
 

Postnr. og by: 

Telefon nr.: 
 

E-mail: 

Grundejer 
Navn: 
 
Adresse: 
 

Postnr. og by: 

Telefon nr.: 
 

E-mail: 

Installatør 
Firma: 
 

Evt. CVR nr.: 

Adresse: 
 

Post nr. og by: 

Telefon nr.: 
 

E-mail: 

Anlæggets placering 
Tegning over anlæggets placering på matriklen vedlægges. 
Adresse: 
 

Postnr. og by: 

Matr. nr. og ejerlav: 
 

 Skal anlægget placeres på 
fremmed ejendom? 

 

Ja  
 
Nej 

Hvis” ja” skal ejer af ejendommens samtykke også vedlægges 
ansøgningen og anlægget skal efter meddelt tilladelse tinglyses 
(ansøger sørger selv for dette). 

Anlægsbeskrivelse 
 

 

 

Årsag til etablering af 
jordvarmeanlægget: 

 

Udskiftning af anden varmekilde, hvilken:  

Varmekilde i nyt hus 

Supplerer den nuværende varmekilde, hvilken:  

Andet:  

Varmeslanger Anlæggets grundareal: 

Typen af varmeslange: 

Samlet slangelængde: 

Varmeslangernes diameter: 

Antal strenge: 

Anlæggets dybde: 
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Brine og frostsikringsmiddel Type frostsikringsmiddel: 

Mængde af frostsikringsmiddel i alt [liter]: 

Mængden af brine (væske) i alt [liter]: 

Mængden af frostsikringsmiddel pr. slangestreng [liter]: 

 Anvendes der 
korrosionssikringsmiddel? 

 

Ja  
 
Nej 

Hvis ”ja” hvilken?: 

Hvis der anvendes andre varmeslangetyper eller anden frostsikringsvæske, end de i bekendtgørelsen 
nævnte, skal der indsendes oplysninger om materialer og væsker. 
Afstande til vandindvinding 
 Ja Nej Bemærkninger 

Har egen drikkevandsbrønd eller boring:   Hvis ”ja”, indtegn på kort hvor den er placeret. 
Afstandskravet er 50 meter. 

Har egen brønd/boring der benyttes til 
andet formål: 

  Hvis ”ja”, indtegn på kort hvor den er placeret. 
Afstandskravet er 5 meter. 

Overholder anlægget afstandskrav til 
almen vandforsyning: 

  Afstandskravet er 50 meter. 

Overholder anlægget afstandskrav til ikke-
almen vandforsyning: 

  Afstandskravet er 50 meter. 

Overholdes afstandskravet til egen drikkevandsbrønd eller –bolring ikke, kan der søges om lempelse af 
afstandskravet. 
Andet 
Er der tinglyste deklarationer på 
ejendommen? 

  Hvis ”ja”, oplys hvilke. 

Underskrift 
Dato for underskrift: Ansøgers underskrift: 

 
 

Dato for underskrift: Grundejers underskrift: 
 
 

Fremsendelse af ansøgning 
Til ansøgningen vedlægges: 
 

 Tegning over anlæggets placering på matriklen. 
 Øvrigt relevant materiale for ansøgningen. 
 Evt. fuldmagter. 

 
Ansøgningen fremsendes til Faxe Kommune, Natur & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller på mail til 
naturogmiljoe@faxekommune.dk. 
 
 
Spørgsmål i forbindelse med ansøgningen kan rettes til Faxe Kommune, Natur & Miljø på telefon nr. 56 20 30 
00.

mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk

