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Lovliggørende tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Kerteminde Kommune har den 15. november 2019 modtaget en fyldestgø-
rende ansøgning om lovliggørende tilladelse til etablering af et horisantalt 
jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 32c Rynkeby By, Rynkeby, med 
adressen Kornsgyden 71, 5350 Rynkeby. 

Da jordvarmeanlægget er etableret inden for et område med særlig drikke-
vandsinteresser og i et følsomt indvindingsområde, kræver projektet en tilla-
delse i henhold til miljøbeskyttelseslovens §19.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved tilladelse til etablering af ansøgte 
jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. matr.nr. 32c Rynkeby By, Ryn-
keby, med adressen Kornsgyden 71, 5350 Rynkeby, i henhold til miljøbe-
skyttelseslovens §191.

Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgning modtaget 15. november 2019 
med tilhørende plantegning og meddeles på nedenstående vilkår (se næste 
side). Lovgrundlaget for tilladelsen er miljøbeskyttelseslovens1 §19 samt 
bekendtgørelse om jordvarmeanlæg2.

Efter miljøbeskyttelseslovens §20 kan tilladelsen til en hver tid og uden 
erstatning ændres eller tilbagekaldes ved fare for forurening af 
vandindvindingsanlæg eller for miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Vær særligt opmærksom på følgende
 Læs tilladelsen grundigt igennem. Jordvarmeanlægget må kun udføres 

og anvendes som beskrevet heri.
 Hvis oplysningerne i tilladelsen ikke er korrekte eller ønskes ændret skal 

dette meddeles til kommunen før jordvarmeslangerne graves ned. 
Eventuelle ændringer kan kræve fornyet vurdering og tilladelse.

 Kommunen skal have besked når anlægget er tæthedsprøvet og 
tages i brug. 

Vilkår
Anlægget skal udføres i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om 
jordvarmeanlæg, bek.nr. 240 af 27/02/2017, og på nedenstående vilkår:

1 Lovbekendtgørelse nr. 681 af 02/07/2019 om miljøbeskyttelse
2 Bekendtgørelsen nr. 240 af 27/02/2017 om jordvarmeanlæg

Daniel og Charlotte Fischer Rasmussen
Kornsgyden 71
5350  Rynkeby
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Side 2 af 5Indretning
1. Anlægget skal etableres, kontrolleres og sløjfes som beskrevet i 

ansøgningen og i overensstemmelse med gældende 
jordvarmebekendtgørelse samt med vilkårene i denne tilladelse. En 
evt. ændring af anlæg/placering kræver fornyet tilladelse fra 
Kerteminde Kommune.

2. Efter etablering af anlægget skal området genetableres med samme 
terrændække.

Ibrugtagning og færdigmelding
3. Kerteminde Kommune skal senest 14 dage efter at anlægget er 

tæthedsprøvet, have tilsendt en bekræftelse fra ejer/bruger at 
anlægget om, at anlægget er tæthedsprøvet og fundet tæt. Erklæring 
er vedlagt.

Sløjfning
4. Permanent ophør af brugen af jordvarmeanlægget skal anmeldes til 

Kerteminde Kommune senest 14 dage efter arbejdet med sløjfningen 
er afsluttet. Skema til anmeldelse af sløjfning af jordvarmeanlæg fås 
ved henvendelse til kommunen eller hentes fra kommunens 
hjemmeside.

5. Et sløjfet jordvarmeanlæg må ikke tages i brug igen uden forudgående 
tilladelse fra Kerteminde Kommune.

Museumsloven
Hvis der under gravearbejdet fremkommer oldsager, fortidsminder eller kul-
turhistoriske anlæg, skal Østfyns Museer, Landskab og Arkæologi, Vikinge-
vej 123, 5300 Kerteminde straks underrettes på telefon 65 32 16 67 eller 
mail Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Endvidere henvises til bestemmelser om beskyttelse af fortidsminder i muse-
umslovens kapitel 8, §§ 24-27.

Anlæggets placering
Anlægget placeres på matr.nr. 32c Rynkeby By, Rynkeby – se vedlagte 
plantegning fra ansøgningen.

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og i et følsomt indvindingsområde.

Jordvarmeanlægget skal jf. §9 stk. 2., i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 
placeres mindst 50 meter fra et vandforsyningsanlæg (alment og ikke-
alment) med krav om drikkevandskvalitet og mindst 5 m fra et andet 
vandindvindingsanlæg.

Ifølge ansøgningen overholder placeringen af jordvarmeanlægget 
overholder bekendtgørelsens afstandskrav til brønde og boringer.

Anlæggets indretning
Anlæggets indretning fremgår af ansøgningen. Anlægget består af én streng 
med en diameter på 40 mm og en længde på 350 m. Slangen er DS/EN-
godkendt og mærket med EN 12201.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
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Side 3 af 5Frostvæsken er angivet til IPA-sprit og den totale væskemængde i systemet 
til 295 l, heraf 95 l IPA-sprit, svarende til ca. 32 % v/v. 
Slangerne bliver placeret i en dybde af 1 m.

Placering af jordvarmeanlæg på ejendommen.

Partshøring
Ansøgningen er ikke sendt i høring ved naboer, da kommunen har vurderet, 
at det ansøgte projekt er af underordnet betydning for de omboende.

Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort d.d. på kommunens hjemmeside, www.ker-
teminde.dk, under ’Aktuelle høringer og afgørelser’ med klagefrist den 18. 
december 2019. 

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 4 af 5En klage har ikke opsættende virkning. Påbegyndelse af projektet før klage-
fristen udløb sker dog på egen risiko, idet Miljø- og Fødevareklagenævnet 
kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes i tilfælde af rettidig 
klage. 

Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen er 4 uger.

Du klager via Klageportalen, som du finder via på www.borger.dk og 
www.virk.dk, hvor du logger på med NEM-ID. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageporta-
len, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune videre-
sender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvor-
vidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget www.nmkn.dk

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af klage-
gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der 
kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Miljøsagsbehandler

Kopi til Region Syddanmark, jordforurening@regionsyddanmark.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnkerteminde-sager@dn.dk og dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og kerteminde@dof.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
mailto:jordforurening@regionsyddanmark.dk
mailto:dnkerteminde-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kerteminde@dof.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Side 5 af 5
Udfyldes af Kerteminde Kommune

KOPI BBR:________

Sendes retur til Kerteminde Kommune

Erklæring om ibrugtagning af jordvarmeanlæg 

Ved underskrift af denne erklæring om ibrugtagning af jordvarmeanlæg på adressen:

Vej/husnummer:

Postnummer/by:

erklærer undertegnede at jordvarmeanlægget er:

 Udført som beskrevet i tilladelsen
 Taget i brug den _______
 Trykprøvet i henhold til tilladelsens bilag 1 og fundet tæt.

Dato: __________ Bruger/ejer: ____________________________

Den underskrevne erklæring, vedlagt målfast tegning, der viser placeringen af varme-
slangerne, samt eventuel anden dokumentation for anlæggets tæthed, returneres til 
Kerteminde Kommune senest 14 dage efter tæthedsprøvningen.

Oplysninger til BBR

Areal: ________m2 Etableringsår: 20 __

Effekt: ________kW Rumfang: _____ L

Fabrikat/type/frostsikringsmiddel:  ____________/________________________/__________________

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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