
 

Egedal Kommune   
Center for Teknik og Miljø 
Ansøgningsskema til jordvarmeanlæg (terrænnært 

anlæg) 
Efter bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 

 

 

Der gøres opmærksom på, at udnyttelsen af en eventuel tilladelse til etablering af jordvarme 

er betinget af en efterfølgende skriftlig færdigmelding af anlægget af installatøren. Skema 
hertil kan hentes på kommunens hjemmeside. 

  

 

Ejer af jordvarmeanlæg 
Navn: 

 

Adresse 

 

Postnummer 

 

By 

Telefonnummer 

 

E-mail 

 

Beliggenhed af jordvarmeanlæg 
Ejendommens adresse 

 

Postnummer 

 

By 

Ejendomsnummer 

 

Matr. Nr. 

 

Ejerlav 

Anfør hvis anlægget ønskes placeret i et beskyttet naturområde  

(f.eks. eng, overdrev, mose) :  Nej    Ja, vedlæg oplysninger herom i bilag 

Er der tinglyste deklarationer på matriklen:  Nej    Ja, vedlæg oplysninger herom i bilag. 

Er der rør eller ledninger på ejendommen, hvor ejendommen ikke er ledningsejer:  Nej    

Ja, vedlæg tilladelse fra ledningsejer. 

 

Installatør 
Navn: 

 

Adresse 

 

Postnummer 

 

By 

Telefonnummer 

 

E-mail 

 

Anlæg 

Kort beskrivelse af anlægget vedlægges.   

Tegning over anlæggets placering på matriklen vedlægges. 

Anlæggets grundareal i m2: Anlæggets varmekapacitet i MV: 

Afstand til nærmeste drikkevandsboring eller brønd:                                                           meter 
 

Afstand til nærmeste andet vandforsyningsanlæg (f.eks. markvandingsboring):                    meter 



 

 

Type af jordslange:  

   PE40, SDR 11, fabrikantens bøjningsradius:_____________    

   PE80, SDR 17, fabrikantens bøjningsradius:_____________    

  Anden slange som overholder bekendtgørelsens § 141 , fabrikantens bøjningsradius:_________ 

Længde af jordslanger i alt:                                                                                              meter 

Antal strenge: 

Diameter af jordslanger:                                                                                ø                    mm 

Nedgravningsdybde:                                                                                                        meter 

Antikorrosionsmiddel2, type :                                      Mængde:                                           liter 

Type frostvæske3: 
a. IPA-sprit      c. Propylenglycol4      

b. Ethanol        d. Ethylenglycol4        

Mængde frostvæske i alt5:                        liter                                                                              Mængde brine (vand+frostvæske):             liter 

Mængde brine pr. streng:                liter 
Procentvis indhold af frostsikringsmiddel i 

anlægget5:                                       % 

Anlæggets maksimal driftstryk: 
Tryk ved tæthedsprøvning: 

(1,5 gange maksimale driftstryk) 

Nuværende opvarmningsform: Opføres nyt hus:      Ja               Nej 

Supplerer jordvarmeanlægget opvarmningsform? 

 

       Nej               Ja, hvilken:                                           
 

Olietanke skal afmeldes til kommunen ved at udfylde et kommunalt afmeldeskema.  

Forventet tidspunkt for jordvarmeanlæggets ibrugtagning6: 

 

Fuldmagt fra grundejer 
 

Har ansøger fuld råderet over ejendommen hvor der placeres varmeslanger?  Ja    Nej  

 

Hvis ”nej” skal der vedlægges en underskrevet fuldmagt fra ejer af ejendommen. Efter 

ibrugtagning skal ansøger (for egen regning) tinglyse varmeslangernes placering. 

 
Ansøger og installatørs underskrift 

 

Dato: ____________   

 

 

Ansøgers underskrift: _____________________________ 

 

Installatørs underskrift og stempel 

 

 

 

 

 

Skemaet sendes til: 
Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller pr. e-mail til: 

Klima_natur_miljoe@egekom.dk  
 

mailto:Klima_natur_miljoe@egekom.dk

