
 

 

Ansøgning om tilladelse til installation af jordvarmeanlæg  
(bekendtgørelse nr. 1019 af 25. oktober 2009 samt § 19 i miljøbeskyttelesesloven) 

 
 

Jordvarmeanlæg må ikke etableres, førend kommunen har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 
§ 19 i overensstemmelse med reglerne i ”Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg”, bekendtgørelse nr. 1019 
af 25. oktober 2009
 

 1. Ansøger 
Navn: 

      
Adresse. 

      
Postnr. og by 
      

Telefon nr.: 
 

E-mail adresse 

2. Grundejer  
Navn: 

      
Adresse. 

      
Postnr. og by 
      

Telefon nr.: 
 

E-mail adresse 

3. Leverandør/Installatør  
Firma: 
 

Evt. cvr nr. 

Adresse. 

      
Postnr. og by 
      

Telefon nr.: 
 

E-mail adresse 

Kontaktperson: 
 

2. Placering af anlægget 
Kortbilag med målsat angivelse af placering af varmeslanger skal vedlægges. 
Adresse. 

      
Postnr. 
      

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) 

3. Beskrivelse af anlæg 
Årsag til etablering af jordvarmeanlæg (sæt kryds) 
 

 Udskiftning af anden varmekilde, hvilken: __________________    Varmekilde i nyt hus    Andet ____________________ 
 

 Supplerer den nuværende varmekilde, hvilken_____________________ 
 
Varmeslanger og samlinger 
 
Type og DS-godkendelse: 

      
Indvendig diameter: Udvendig diameter: 

Samlet slangelængde:  Antal løb: 
      

Mængde af væske      
 
Samlet mængde væske i anlæg: 
 

Samlet mængde væske pr. slange: 

Samlet mængde frostsikringsmiddel i anlæg: 

 
Samlet mængde frostsikringsmiddel pr. slange: 

Kort beskrivelse af trykovervågningssystem: 
 
 
Kort beskrivelse af sikkerhedsanordning ved lækage med alarm: 

      



4. Frost og korrosionssikringsmidler  
Frostsikrings-middel:  
 

 IPA-sprit  Ethylenglycol  Propylenglycol  Natriumchlorid  Andet, hvilket:_________________ 

      
 

Frostsikringsmidlet udgør       % af væskeindholdet i det samlede anlæg 
 

Korrosionssikringsmiddel: 
  

 Natriumnitrit*  Natriumbezoat*  Borax*  Benzotriazol*  Natriumcarbonat  Natriumhydroxyd 
*Ethylengycol og propylenglycol må kun tilsættes en vis mængde af dette stof (se bekendtgørelsen). 
5. Afstande til vandindvinding 
Privat drikkevandsboring og –brønd (sæt kryds) 
 
Har egen drikkevandsboring eller –brønd  Nej  Ja  
 
Har egen boring/brønd der benyttes til havevanding eller lignende  Nej  Ja  
 
Har kendskab til privat drikkevandsboring eller –brønd inden for 50 meter fra anlæggets placering  Nej  Ja  
 

 Hvis Ja vedlægges et kort over hvor boringen/brønd er placeret 
 
Alment vandforsyningsanlæg (vandværksboring) (Sæt kryds) 
 
Har kendskab til at der ligger en vandværksboring inden for 50 m fra anlæggets placering         Nej      Ja 
 
Hvis Ja hvad er afstanden til boringen(-erne):________________ 
 
6. Underskrift 
Dato for underskrift: 
 

      

Ansøgers underskrift 

Dato for underskrift: 
 

      

Ejers underskrift 
 

      
 
7. Fremsendelse af ansøgning til Faxe Kommune  
 
Ansøgning skal vedlægges: 

• Målfast kort med visning af hele ejendommen (matriklen), med placering af bl.a. jordslanger og 
samlinger. 

• Øvrigt relevant materiale for anøgningen 
 
Ansøgningen ønskes fremsendt til: Faxe Kommune, Teknik & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev 
 

 
Spørgsmål i forbindelse med ansøgningen kan rettes til Faxe Kommune, Natur og Miljø på telefon 5620 3000 


