Skema til ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg
Iht. Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, bekg. Nr. 240 af 27. februar 2017

Ejer og beliggenhed af jordvarmeanlæg
Navn:
Adresse:
Tlf.nr og evt e-mail:
Anlægget etableres på (adresse):
Matr. nr:
Installatør:

Adresse og tlf.nr:

Evt. brøndborer:

Adresse og tlf.nr:

Er der tinglyste deklarationer på matriklen:
 nej

 ja, vedlæg oplysninger herom i bilag.

Skal anlægget placeres på fremmed ejendom?

 nej

 ja,

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

Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter
databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også
orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger
berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at
klage over behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder Skive Kommunes
hjemmeside.

Anlæg
Er anlægget:
 terrænnært (horisontalt, gravet mindre end 5 m ned)
 dybt (boret eller gravet mere end 5 m ned)
Forsyner anlægget:

 bolig/boliger  industri

Erstatter jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform?
 nej  ja
Anlæggets typebetegnelse:
Slangernes længde:

Slangernes diameter:

Etableres anlægget med trykovervågningssystem?:
 nej  ja
Etableres anlægget med alarm?:
 nej  ja
Etableres anlægget med sikkerhedsanordning, der ved lækage stopper anlægget?:
 nej  ja
Etableres anlægget uden mulighed for automatisk genstart?:
 nej  ja
Frostsikringsmiddel:
 Ethanol eller IPA-sprit (ethanol denatureret med 10% isopropanol)
 Propylenglycol unden antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer
 Ethylenglycol eller propylenglycol med indhold af antikorrosionsmidler og andre
tilsætningsstoffer (vedlæg udtømmende deklaration af antikorrosionsmidler og andre
tilsætningsstoffer).
Indeholder brinen højst 35% frostsikringsmiddel?
 nej  ja
Frostsikringsmiddel i alt:

Brine i alt:

Frostsikringsmiddel pr. streng:
Etableres anlægget med varmeslange af typen PE40, SDR11 eller PE80, SDR17 og er
slangerne DS/EN godkendt og mærket EN12201 ?:
 nej  ja
Hvis nej, angiv type:

Dokumentation for at krav i DS/EN 13244 er overholdt vedlægges for andre slanger end
de nævnte.
Etableres anlægget som et lukket system med et hviletryk på mindst 150 kPa (absolut
tryk)?:
 nej  ja

Placering (Skitse over placering af boringen vedlægges).
Er der drikkevandsboring for almen vandforsyning indenfor 300 m?
 nej  ja
Hvis ja, angiv afstand fra anlægget:
Er der drikkevandsboring/brønd på matriklen?
 nej  ja
Hvis ja angiv afstand fra anlægget:
Er der kendskab til andre drikkevandsboringer/brønde inden for 50 m fra anlægget?
 nej  ja
Hvis ja, angiv afstand fra anlægget:
Er der anden vandindvinding indenfor 5 m fra anlægget?
 nej  ja
Hvis ja, angiv afstand fra anlægget:
Graves slangerne mindst 0,6 m ned (1 m i landbrugsarealer)?:
 nej  ja
Er afstanden mellem anlægget og skel mindst 0,6 m?:
 nej  ja
Etableres anlægget så inspektion og reparation ikke hindres eller vanskeliggøres?:
 nej  ja

Fuldmagt
Hvis installatøren anmelder anlægget på vegne af ansøger (anlæggets ejer), skal der
foreligge fuldmagt fra grundejer.
Ejers underskrift:
Dato:
Installatørs underskrift og stempel:

Hvis anlægget etableres på en fast ejendom, som ansøger ikke har fuld rådighed over skal
der foreligge fuldmagt fra grundejer.
Grundejers underskrift:
Dato
Matrikel nr. og/eller adresse fuldmagten vedrører:

Anmelselsen indsendes til
Skive Kommune,
Teknik, Miljø & udvikling
Byg og Miljø
tek@skivekommune.dk

