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Tilladelse til etablering af dybt jordvarmeanlæg på Skovvænget 65, 4400
Kalundborg
Kalundborg Kommune har modtaget ansøgning om etablering af vertikalt dybt jordvarme anlæg
på Skovvænget 65, 4400 Kalundborg, matr.nr. 3ac Saltbæk By, Raklev.
Afgørelse
Kalundborg Kommune meddeler herved tilladelse til at etablere et vertikalt dybt
jordvarmeanlæg på Skovvænget 65, 4400 Kalundborg, matr.nr. 3ac Saltbæk By, Raklev.
Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt.
Projektet er screenet efter LBK. nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering og vurderet
ikke at kræve miljøvurdering.
Tilladelsen gives med hjemmel i § 19 i Miljøbeskyttelsesloven og § 21 i Miljøvurderingsloven.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 2022
Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, BEK nr. 240 af 2017
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 2022,
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønd på land, BEK nr. 1260 af 2013
Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land, BEK nr. 915 af 2016
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM), LBK nr. 1376 af 2021
Tilladelsen gives på følgende vilkår for boringen
1. Kalundborg Kommune skal underrettes om tidspunktet for borearbejdet mindst 10 dage før
udførelsen.
2. Der må etableres op til 2 boringer på Skovvænget 65, 4400 Kalundborg, matr.nr. 3ac
Saltbæk By, Raklev.
3. Boringerne etableres med det formål at udnytte jordvarme.
4. Boringerne skal udføres som A-boringer og må maximalt være 125 meter dybe i forhold til
terræn.
5. Boringerne skal udføres og sløjfes i overensstemmelse med retningslinjerne i
bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer
og brønde på land.
6. Ansøger og brøndborer skal sikre sig, at boringerne ikke berører installationer af nogen
art, der måtte være nedgravet på ejendommen.
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7. Støder borearbejdet på uforudsete komplikationer, skal borearbejdet straks standses
og Kalundborg Kommune underrettes.
8. Samlinger og boringernes placering skal forsynes med søgestål og afmærkes
målfast på kort.
9. Borearbejdet skal udføres af brøndborer med bevis i henhold til bekendtgørelse nr.
914 af 2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.
10. Når varmeoptagningssystemet er installeret i boringerne, skal hele boringen fyldes
ved pumpning fra bunden med bentonit/cementsuspension.
11. Under borearbejdet skal der udtages jordprøver og noteres oplysninger om de
gennemborede jordlag m.v. Oplysninger om boringerne, deres placering og
boreprofiler skal indberettes til GEUS. Indberetning skal ske inden for tre måneder
efter borearbejdet og i overensstemmelse med § 22 i bekendtgørelse nr. 1260 af
2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
12. Hvis anlægget tages varigt ud af brug, skal boringerne sløjfes i.h.t bekendtgørelse
nr. 1260 af 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
Sløjfning skal indberettes til GEUS of Kalundborg Kommune senest 3 måneder efter
sløjfningen.
13. De tætteste naboer skal informeres om, hvornår arbejdet startes og forventes afsluttet.
Vilkår for jordvarmeanlægget
Generelt

14. Anlægget skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i
jordvarmebekendtgørelsen, og som beskrevet i ansøgningen og i eventuelle supplerende
oplysninger.
15. Jordvarmeanlægget skal drives og etableres med de materialer som er beskrevet i
ansøgningen, dog med de ændringer og tilføjelser der fremgår af vilkårene i denne tilladelse.
16. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra afgørelsen, bortfalder den.
17. Når det etablerede jordvarmeanlæg tages i brug, skal det anmeldes til Kalundborg
Kommunes, Afd. Plan, Byg og Miljø, hvorefter anlægget registreres i BBR-registeret.
Færdigmeldingen skal ske via Byg og Miljø-systemet (BOM).
18. En del af færdigmeldingen via Byg- og Miljøsystemet er en kopi af borejournalen,
udfærdigelse af målfast tegning over jordvamslangerne samt boringernes placering
og dokumentation for tæthedsprøvning. Færdigmelding skal ske indenfor 14 dage efter
anlægget er etableret.
Indretning og drift

19. Som varmetransmissionsmedium skal der anvendes vand og godkendt frostsikring.
20. Jordvarmeslangerne skal opfylde kravene i DS/EN12201.
21. Jordslangerne skal nedgraves, så de har 0,6 m jorddækning. Ved placering i
landbrugsarealer skal det være mindst 1 meters jorddækning over slangerne.
22. For horisontale dele af anlægget skal slangerne ligge mindst 0,6 meter fra skel.
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23. Såfremt der ligger andre rør eller ledninger indenfor en afstand af 2 meter fra
jordvarmeslangerne, skal der lægges markeringsbånd 0,5 meter over jordvarmeslangerne.
24. Jordvarmeanlægget skal etableres mindst 300 meter fra en almen eller ikke almen
vandforsyning, og mindst 50 meter fra et andet anlæg. Anlægget kan etableres mindst 50
meter fra en ikke almen forsyning, hvis der alene anvendes de frostsikringsmidler, der fremgår
af §15, stk 1. nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 240 af 2017 om jordvarmeanlæg.
Jordvarmeanlægget kan endvidere etableres nærmere end 300 meter men mindst 50 meter fra
en almen vandforsyning, hvis der alene anvendes de frostsikringsmidler, der fremgår i §15, stk
1. nr. 1 og 2, o anlægges placeres uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) beregnet
efter Miljøstyrelsens seneste vejledning om boringsnære beskyttelsesområder.
25. Placeres jordslangerne mindre end 1,5 meter fra bygninger og mindre end 1 meter fra vand
og kloakrør, skal de isoleres mod kondens.
26. I forbindelse med etableringen skal slangerne tæthedsprøves. Eventuelle samlinger skal
være frilagte under prøvningen. Der skal tæthedsprøves med rent vand. Prøvetrykket skal være
1,5 gange driftstrykket. Rørene pumpes op til prøvetrykket og efter 15 min. Kontrolleres, om
trykket er faldet. Er dette tilfældet, pumper der igen op til prøvetrykket. Dette gentages til indtil
trykkes ikke er faldet efter 15 min. fra sidste oppumpning. Prøvetrykket skal nu kunne
tætholdes i 1 time uden at trykket falder. Under prøvningen må ingen dele af slangerne være
udsat for direkte sol. Kopi af tæthedsprøvningen skal sendes til Kalundborg Kommune vil den
digitale selvbetjening, Byg og Miljø, når anlægget færdigmeldes.
27. Varmeoptagesystemet skal være tæt, og varmeslanger må kun føres igennem fundamenter
i bøsningsrør. Anlægget skal forsynes med et trykovervågningssystem, samt en alarm og
sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper anlægget.
28. Anlægget må ikke kunne genstartes automatisk.
29. Hvis der konstateres trykfald i anlægget skal det stoppes automatisk. Anlægget må først
startes igen, når årsagen til trykfaldet er fundet og udbedret.
30. Til samlinger af jordslanger med brine skal der anvendes elektrosvejsefittings, der er
kompatible med de anvendte PE slanger i anlægget, eller trækfaste fitting til mekaniske
samlinger, der opfylder kravene i EN 12201-3. Samlingsstedet skal være tilgængeligt for
inspektion.
31. Hvis anlægget opdeles i flere strenge, skal samlingspunktet i samlebrønden ligge mindst
0,5 meter over jordslangernes højeste punkt.

Egenkontrol

32. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan
vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske
forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af
rørsystemet.
33. Hvis ejeren eller brugeren får mistanke om eller konstaterer, at anlægget er utæt, skal
vedkommende straks sørge for at standse al udtømning. Kalundborg Kommune skal senest 14
dage efter, underrettes med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at reparere
utætheden.
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34. Ejer skal sikre, at anlægget efter 1 års drift, bliver kontrolleret af en jordvarmesagkyndig,
som beskrevet i jordvarmebekendtgørelsens bilag 4. Resultatet skal opbevares i mindst 10 år,
og skal efter anmodning udleveres til kommunen.
35. Kalundborg Kommune kan til enhver tid kræve, at der foretages tæthedsprøvning eller
anden kontrol af jordslangerne. Hvis det ved tæthedsprøvning eller på anden måde viser sig, at
jordslangen/jordslangerne er utætte, skal den/disse straks tømmes for resterende indhold.
Væsken behandles som farligt affald efter kommunens anvisning.
36. Ved genstart af bestående anlæg efter reparation eller vedligeholdes af den ned gravede del
af anlægget skal ejer eller bruger af anlægget gennemføre en tæthedsprøve.
Tæthedsprøvningen skal foretages som beskrevet i vilkår 26. og resultatet af tæthedsprøven
sendes til Kalundborg Kommunes Natur- og Miljøafdeling.
Sløjfning

37. Ved sløjfning af jordvarmeanlægget, skal slangerne tømmes for væske og gennemskylles
med vand, og derefter aflukkes. Hvis slangerne er uegnede til fremtidig brug, skal de frakobles
således, at fremtidig tilslutning ikke kan lade sig gøre.
38. Væsken skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.
39. Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfningen er afsluttet, skal kommunalbestyrelsen
underrettes af den, der har ladet sløjfningen udføre.
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Der oplyses i ansøgningen, at anlægget vil indeholde 143 liter frostvæske og 477 liter brine
(frostvæske og vand i alt). Frostvæsken består af IPA sprit, ethanol og isopropanol i forholdet
90:10. Frostvæsken er fuldt opløselig i vand, og ved lækage vil brinen følge vandbevægelsen i
jord. Frostvæsken er dog let nedbrydelig i iltrigt miljø (øvre jordlag) og kun giftigt i meget høje
koncentrationer for de bakterier, der kan omsætte i frostvæsken.
Der er ca. 850 meter fra jordvarmeanlægget til nærmeste alment vandværk. Anlægget er
således placeret mere end 300 meter fra et alment eller ikke-alment vandindvindingsanlæg og
mere en 50 meter fra andre vandindvindingsanlæg i tilfælde af en lækage.
Derudover er der stillet vilkår, der skal forebygge forurening af jord og grundvand. Kalundborg
Kommune vurderer, at der er taget de nødvendige forholdsregler til at forebygge forurening af
grundvandsressourcen.
Høring
Udkast til tilladelsen er den 06. juli 2022 sendt til partshøring. Ansøgers bemærkninger: Der er
ingen bemærkninger fra ansøger.
Gyldighed og retsbeskyttelse
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet
dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens
udløb, er det på egen risiko, idet tilladelsen kan påklages og eventuelt blive ophævet eller
ændret ved en klagesag.
Retsbeskyttelse
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at jordvarmeanlæg ikke forurener grundvandet. Under
udførelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til på offentlig og privat grund at
foretage undersøgelser af forhold af betydning for miljøbeskyttelsen og vandforsyningen jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 87 og Vandforsyningslovens § 64 samt at træffe de til forebyggelse
eller fjernelse af forureningen nødvendige foranstaltninger.
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Tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af
kommunen uden erstatning, ved risiko for forureningen af vandforsyningsanlæg eller ved risiko
for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør lovens § 20.
Klagevejledning
Tilladelsen til jordvarme kan påklages af ansøger, Styrelsen for patientsikkerhed,
klageberettigede organisationer, samt enhver der må antages at have en individuel, væsentlig
interesse i sagens udfald.
Klager skal indgives via den fælles klageportal. Man finder vejledning og link til klageportal her:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6
måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.
Har du spørgsmål eller kommentarer til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.
Tilladelsens offentliggørelse
Tilladelsen annonceres på kommunens hjemmeside www.kalundborg.dk den 21. juli 2022.
Kopister
Udkastet til tilladelsen sendes til:
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, kalundborg@dn.dk
- Kalundborg Museum, plan@vestmuseum.dk
- Christina Korsholm Dalgaard, ckd@geodrilling.dk
- Annette Hansen, aha@klimadan.dk
Bilag
1. Nærmeste vandindvindingsboring og vandindvindingsopland
2. Jordforurening og beskyttet natur
3. Situationskort
4. VVM-skema

Med venlig hilsen
Márton Major
Cand.scient.
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