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KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om 
jordvarmeanlæg

Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar til udkast til revision af 
spildevandsbekendtgørelsen. Der tages forbehold for en politisk behandling 
af høringssvaret.

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at sikre beskyttelse af jord og 
grundvand ved etablering af jordvarmeanlæg. 

Bekendtgørelsen indfører en anmeldeordning for ikke-industrielle og 
horisontale jordvarmeanlæg, der anvender godkendte køle- og 
korrosionsbeskyttelsesmidler, og som ligger uden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser. Jordvarmeanlæg omfattet af anmeldeordningen kan 
etableres 2 uger efter anmeldelsen, hvis kommunalbestyrelsen ikke gør 
indsigelse. 

Ændringen er en del af det generelle arbejde med regelforenklinger mellem 
KL og MST. Høringen er derfor kun en teknisk høring.

Miljøstyrelsen oplyser i høringsbrevet, at de ikke i denne omgang foreslår 
yderligere ændringer af jordvarmebekendtgørelsen, selvom Miljøstyrelsen er 
bekendt med, at bekendtgørelsen kan trænge til en revidering. KL skal i den 
forbindelse opfordre til snarest at foretage en egentlig revidering af 
bekendtgørelsen.

Helhedsindtryk

KL hilser ændringsforslaget velkomment. Det er generelt en god idé med en 
anmeldeordning for de ukomplicerede anlæg placeret udenfor områder med 
drikkevandsinteresser.

Sendt pr. mail til:
mst@mst.dk 
med cc til mehch@mst.dk 

Vedr.: j.nr. MST-1210-00041.
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KL har dog en række bemærkninger:
• Afgrænsning. Af beskyttelseshensyn bør anmeldeordningen ikke gælde 

for jordvarmeanlæg, der ønskes etableret i indvindingsoplande.
• Svarfrist. En svarfrist på 14 dage er alt for kort. Anmeldeordningen 

ændrer ikke på kommunernes proces forud for meddelelse af tilladelse. 
Derfor er en frist på 14 dage helt uacceptabel ifht. at sikre en egentlig 
sagsbehandling.

• Øvrige bemærkninger. 

Herunder uddybes bemærkningerne. Detaljerede bemærkninger er vedlagt 
som bilag.

Afgrænsning

Af hensyn til beskyttelsen af drikkevand lægger udkastet til bekendtgørelsen 
op til, at jordvarmeanlæg indenfor OSD-områder forsat skal have en 
tilladelse. Med samme begrundelse i hensyn til beskyttelsen af drikkevandet, 
bør det overvejes at udvide afgrænsningen til at omfatte OSD-områder og 
indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Dermed vil 
jordvarmeanlæg, der ønskes etableret i indvindingsoplande til almene 
vandforsyningsanlæg, udenfor OSD-områder, tilsvarende skulle have 
tilladelse. I de fleste beskyttelsesmæssige sammenhænge benyttes en 
afgrænsning, der omfatter OSD-områder og indvindingsoplande. En 
ændring af afgrænsningen vil medføre en ændret økonomisk konsekvens for 
kommunerne, i forhold til det aftalte regelforenklingspotentiale ml. 
Miljøministeriet og KL. KL foreslår, at dette i givet fald håndteres ved, at 
der i det videre regelforenklingsarbejde tages højde for dette.

Svarfrist

En frist på 14 dage fra anmeldelsen er modtaget til at komme med 
indsigelser er alt for kort tid. Anmeldeordningen ændrer ikke på 
kommunernes proces forud for meddelelse af tilladelse. Der er stadig andre 
forhold, f.eks. beskyttede naturområder, om der er jordforurening på 
arealet, evt. fredninger, boringer/brønde på nabomatrikler mv skal belyses. 
Fristen bør derfor forlænges til minimum 4 uger.

Uagtet at jordvarmeanlæg skal overholde en række vilkår i 
jordvarmebekendtgørelsen, skal man være opmærksom på, at der kan være 
andre forhold der medfører tilladelse eller dispensation efter anden 
lovgivning inden et ansøgt jordvarmeanlæg kan godkendes. Forhold som 
ansøger måske ikke på forhånd har undersøgt. 

Eksempler på forhold som kan medføre afgørelse/vurdering efter anden 
lovgivning:
• Placeres anlægget indenfor fredningszonen til et beskyttet fortidsminde
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• Åbeskyttelseslinje
• Beskyttede sten – og jorddiger
• Tilslutningspligt/aftagepligt til kollektiv varmeforsyning
• Lokalplanmæssige bestemmelser
• Tinglyste dokumenter
• Strandbyggelinje
• Klitfredning
• §3 beskyttet natur
• Natura 2000
• Krydsning af vandløb
• Boringer – på anden ejendom end ansøgers, og vandværksboringer 

En del kommuner har en høringspraksis i forbindelse med 
jordvarmeansøgninger, hvor alle ansøgninger som minimum sendes i høring 
til forsyningsselskabet, det lokale museum, og byggesagsafdelingen. 
Herudover kan andre forvaltninger, naturgasselskabet eller private 
varmeværker blive inddraget i høringsprocessen afhængig af de konkrete 
forhold fra sag til sag. Denne høringsproces er stadig relevant ved 
anmeldeordningen, idet en konfliktsøgning i forhold til evt. andre bindinger 
altid skal undersøges.

Hvis høringsfristen på 2 uger fastholdes – i modsætning til den typiske frist 
på 4 uger, der typisk gælder for andre anmeldeordninger - ønsker KL 
bekendtgørelsen sendt i økonomisk høring. Den korte frist vil medføre 
uhensigtsmæssige arbejdsprocesser i kommunerne og dermed en forøget 
merforbrug af ressourcer. Desuden er fristen ikke en del af den aftale, der 
er indgået ml. Miljøministeriet og KL. Såfremt fristen ændres til 4 uger, kan 
KL fragive kravet om at få bekendtgørelsen i økonomisk høring.

Øvrige bemærkninger

Indsigelse

Begrebet "indsigelse" skal defineres/beskrives yderligere. Det er f.eks. 
uklart om begrebet dækker flg. eksempel: Jordvarmeanlægget er en 
"anmeldesag", men det etableres på et forureningskortlagt areal. Altså skal 
der måske først meddeles tilladelse efter § 8 i Lov om forurenet jord inden 
anlægget må etableres. Skal kommunens videregivelse af denne oplysning til 
ansøger ske som en indsigelse?

Påklage

Eftersom der både er tale om en relativt detaljeret bekendtgørelse i forhold 
til afstandskrav, div. tekniske specifikationer m.m. samt forholdsvis 
begrænsede miljømæssige risici for jord- og grundvandsforurening fra især 
horisontale jordvarmeanlæg, kunne det overvejes, om 
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kommunalbestyrelsens afgørelser ikke skal kunne påklages til en højere 
administrativ myndighed.

Oplysning og vejledning til ejere

En ulempe ved den foreslåede anmeldeordning er, at det forudsættes at 
ejeren kender bekendtgørelsens regler. Dette skyldes, at en tilladelse med 
vilkår er en god måde at formidle de vilkår, som ejer skal opfylde, f.eks. 
vilkår om ejenkontrol, tæthedsprøvning, krav til sløjfning, meddelelse om 
sløjfning mv. En anmeldeordning bør derfor suppleres af oplysning, 
vejledning mm. for at sikre, at ejer kender reglerne.

Autoriseret installatør

I udkastet er der lagt op til at fortsætte med formuleringen ”en sagkyndig i 
jordvarmeanlæg”, hvilket ikke er defineret nærmere. Bekendtgørelsen  bør 
ændre krav om egenkontrol til, at anlægget årligt skal efterses af en 
autoriseret installatør.

Det bør overvejes om der ikke bør være krav om, at anlæggene skal 
etableres af en sagkyndig/autoriseret/certificeret, for at sikre at anlæggene 
er fuldstændigt i orden fra starten. Der kunne også med fordel indføres krav 
om færdigmelding med underskrifter fra ejer og den sagkyndige på, at 
anlægget er tæthedsprøvet. Færdigmeldingen bør vedlægges tegning med 
endelig placering af anlægget.

Definition af industrielle anlæg

Der mangler en mere præcis definition af industrielle anlæg og der bør være 
en størrelsesgrænse for villaanlæg.

Afstandskrav

Når der etableres store anlæg vil der typisk være flere boringer. Det primære 
formål med afstandskravet er, at sikre virkningen af anlægget og det bør 
være op til ejeren af anlægget at sikre dette. Det kan overvejes om 
afstandskravet mellem boringer fra samme anlæg med samme ejer på 
samme matrikel kan nedsættes eller fjernes.

Ved kommende revisioner af mere teknisk karakter bør afstandskravene 
revurderes. F.eks. kunne det overvejes det kan være muligt at etablere 
vertikale anlæg tættere på andre vandforsyninganlæg end 50 m, f.eks. i 
forhold til meget korte boringer/brønde (< 10 m dybe) med lille indvinding 
(< 500 m3/år) uden krav om drikkevandskvalitet. Dette er en relevant 
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problemstilling i villakvarterer, hvor havevandingsboringer er tilladt. 
Tilsvarende gør afstandskravet på 20 m mellem de vertikale boringer det 
svært at etablere mere end én boring, hvor pladsen er begrænset.

Antikorrosionsmidler

Generelt savnes en præcisering af hvilke antikorrosionsmidler der kan 
bruges.

Med venlig hilsen

Bjarke Tveterås Tind
Konsulent
Kontoret for Teknik og Miljø 
KL
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Bilag - Detaljerede bemærkninger

§ 3, stk. 2: Når man indfører begrebet ”Horisontalt ikke-industrielt og 
industrielt jordvarmeanlæg” bør det beskrives/defineres bedre. At det ikke 
er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, hjælper ikke på forståelsen af 
begrebet. Hvis det er indført, fordi der kan være forskel i størrelse på anlæg 
installeret hos private og hos industri, bør størrelsen/kemiske indhold i 
anlægget være afgørende og bruges i bekendtgørelsen.

§ 7, stk. 1, 3): Bør anlægget ikke også være placeret uden for 
indvindingsopland til alment vandforsyningsanlæg (for de tilfælde at dette 
ligger uden for OSD). 

§ 9, stk. 1 synes overflødig, da kommunen efter stk. 2 har 2 uger fra 
modtagelsen af anmeldelsen til at reagere og komme med indsigelser, hvis 
betingelserne for at være under "anmeldeordningen" ikke er opfyldt. Det er 
med denne tvungne kvittering.

§ 9, stk. 3: Hvad hvis kommunens indsigelse alene går på at anmeldelsen 
ikke er fyldestgørende - der mangler nogle af oplysningerne til bilag 2. Så 
skal sagen vel ikke behandles med en tilladelse?

Hvis vi skal give tilladelse alligevel i disse områder - er det så en § 19 
tilaldelse og ikke en "almindelig" tilladelse efter Jordvarmebekendtgørelsen? 
(jf. § 9 stk. 3)

Vedr. § 10, stk. 8 om placering af jordvarmeanlæg: 

I praksis bliver der også etableret brønde, hvorfra der udføres skrå 
boringer, som først nede i dybden har en afstand på 20 meter. Det er uklart, 
hvordan bekendtgørelsen forholder sig til skrå boringer.

§ 15, stk. 1: I glycol er det typisk antikorrosionsmidlerne og 
tilsætningsstofferne der kan være problematiske. En udtømmende 
deklaration af disse kan være svær at håndtere for både miljøsagsbehandlere 
som installatører. Derfor bør der være en positivliste, så man kan være 
sikker på, at det tilsatte ikke udgør en større risiko end nødvendigt. 

§ 19: Hvordan kan det sikres, at kommunen modtager en kopi af resultatet 
af tæthedsprøvningen, når det ved anmdelsessager ikke fremgår som et 
vilkår i tilladelsen. Det forudsætter, at ejer kender bekendtgørelsens regler.

Vedr. § 19 om genstart af et bestående anlæg: Inden et anlæg genstartes, 
skal ejeren af anlægget foretage en tæthedsprøvning. Resultatet skal være 
kommunalbestyrelsen i hænde senest 14 dage efter tæthedsprøvningen. Det 
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kunne yderligere overvejes, om ikke kommunalbestyrelsen skal underrettes, 
såfremt et anlæg tages ud af drift - evt. med en redegørelse for årsagen 
hertil.

Vedr. § 21 om eftersyn af anlæg: Det er uklart, hvad der i bekendtgørelsen 
betragtes som en ”sagkyndig i jordvarmeanlæg”. Dette bør forklares, så det 
bliver muligt for tilladelsesmyndigheden at føre tilsyn med dette krav.  

§ 21, stk. 1: "Sagkyndig i jordvarmeanlæg" bør defineres i § 3.

Vedr. § 22 om anlæggets vedligeholdelsesmæssige stand: 
Hvis anlægget konstateres utæt eller der er en begrundet mistanke herom, 
indeholder bestemmelsen en umiddelbar handlepligt for ejeren/brugeren af 
anlægget til straks at træffe ”..egnede foranstaltninger til at bringe en evt. 
udstrømning til ophør.” Der bør i bekendtgørelsen være hjemmel for 
kommunalbestyrelsen til at påbyde ejeren af 
jordvarmeanlægget/ejendommen at foretage en inspektion af anlægget og 
evt. sløjfe anlægget. 

Vedr. § 23 om sløjfning: Det bør overvejes, hvorvidt der skal indføres en 
tidsmæssig grænse for et anlægs driftsperiode, f.eks. om et anlæg skal sløjfes 
efter 50 eller 70 år – som man kender det fra olietanksbekendtgørelsen.
Kommunalbestyrelsen bør ligeledes her have hjemmel til at påbyde ejeren at 
sløjfe anlægget korrekt. 

Vedr. § 23, stk. 2 om sløjfning: Det er meget positivt, at der henvises til 
boringsbekendtgørelsen i forbindelse med sløjfning af boringer. Vi foreslår, 
at man på samme måde henviser til boringsbekendtgørelsen i forbindelse 
med etablering af boringer. Særligt kravene i boringsbekendtgørelsens § 9.

I § 23 i forbindelse med tømning af slangerne bør det kunne præciseres 
hvor affald med glycol + antikorrosionsmiddel skal anbringes som affald.

Vedr. § 26, stk. 2 om ophævelse af bekendtgørelse: Denne nye 
bekendtgørelse afløser bekendtgørelse (jf. note 1 i bekendtgørelsen) nr. 
1019 af 25. oktober 2009. I § 26, stk. 2 anføres, at ”Bekendtgørelse nr. 1203 
af 20. november 2006 om jordvarmeanlæg ophæves”. 

Bilag 2: Det synes lidt ulogisk at der ved anmeldelse skal oplyses flere ting 
end ved ansøgning (bilag 1), jvf. punkterne 4 a), c), f), g), h), i), s) og t). Det 
er selvfølgelig for at dokumentere at anlægget teknisk overholder 
bekendtgørelsens krav (når nu det ikke kommer som et vilkår i en 
tilladelse), men oplysningerne er vel lige så relevante for de anlæg, der skal 
have tilladelse.
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Bilag 2, punkt 4, d) Bør oplysninger om afstand til nærmeste 
drikkevandsboring/-brønd ikke formuleres tilsvarende punkterne a), c), f), 
g), h), i), s) og t), således at det ved anmeldelse er dokumenteret at 
afstandskravet er overholdt. Ellers kan der opstå tvivl om, om 
afstandskravene også gælder for "anmeldeanlæg". Bør anmelder ikke også 
oplyse om boringer/brønde på nabomatrikler?

Klageadgang: Hvordan sikres klageadgang jf. § 19 i MBL ved en 
"anmeldesag"? Er der taget stilling til, om anmeldelser ikke kan påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet, eller går anmeldelser også ind under afgørelser, 
selv om der ikke udstedes en tilladelse?


