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VVM-screening af jordvarmeanlæg, 

Center for Miljø har den 5. september
om afklaring af VVM-spørgsmålet for 
etablering af et jordvarmeanlæg på 
København K. Forsvarets Bygnings
at etablere et jordvarmeanlæg som ersta
oliefyr. Anlæggets formål er at opvarme en telefoncentral.
 
Anlægget er omfattet af bilag 2, punkt 2c, Udvindingsindustri, dybde
boringer i VVM-bekendtgørelsen. Center for Miljø skal derfor 
vurdere, om anlægget på grund af dets art
må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det 
er tilfældet, kan projektet ikke realiseres, før der er udarbejdet et tillæg 
til kommuneplanen med tilhørende VVM
 
Københavns Kommune har samtidig med denne VVM
meddelt tilladelse til anlægget efter 
 
Afgørelse 
Center for Miljø vurderer på baggrund af kriterierne i VVM
gørelsens bilag 3, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt, og at 
det derfor kan gennemføres uden VVM. Afgørelsen vil blive offentlig
gjort på kommunens høringsportal 
september 2012 med en klagefrist på 4 uger, jævnfør 
klagevejledningen på sidste side.
 
Projektet  
Jordvarmeanlægget vil bestå af 1 lodret boring til 200 meters dybde. 
Boringen udføres som en såkaldt A
mm. Der bores en såkaldt casing
jord og kalk spules op. Boringen tætnes med varmeledende bentonit
og når casingen er trukket, 
 
Inden og efter etablering trykprøves slangen/systemet med vand. 
Brønde som samler boringer, kan inspiceres, og d
svejsesamlinger eller lignende, som ikke kan inspiceres.  
 
Der anvendes 620 l såkaldt brine hvoraf 30 % er frostsikringsvæske. 
Frostsikringsvæsken er ethylenglycol, som opblandet med 
deminiraliseret vand udgør et effektivt frost
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screening af jordvarmeanlæg, Bradbænken 1 på Holmen 

5. september 2012 modtaget en anmeldelse 
spørgsmålet for dybdeboringer i forbindelse 

etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Bradbænken 1, 1439 
København K. Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste ønsker 
at etablere et jordvarmeanlæg som erstatning for opvarmning med 
oliefyr. Anlæggets formål er at opvarme en telefoncentral. 

er omfattet af bilag 2, punkt 2c, Udvindingsindustri, dybde-
bekendtgørelsen. Center for Miljø skal derfor 

vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering 
må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det 
er tilfældet, kan projektet ikke realiseres, før der er udarbejdet et tillæg 
til kommuneplanen med tilhørende VVM-redegørelse.  

ar samtidig med denne VVM-screening 
meddelt tilladelse til anlægget efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.  

Center for Miljø vurderer på baggrund af kriterierne i VVM-bekendt-
bilag 3, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt, og at 

det derfor kan gennemføres uden VVM. Afgørelsen vil blive offentlig-
kommunens høringsportal www.blivhoert.kk.dk den 7. 

agefrist på 4 uger, jævnfør 
klagevejledningen på sidste side. 

Jordvarmeanlægget vil bestå af 1 lodret boring til 200 meters dybde. 
Boringen udføres som en såkaldt A-boring med en diameter på 160 

såkaldt casing (metalrør) ned i fuld dybde, hvorefter 
jord og kalk spules op. Boringen tætnes med varmeledende bentonit, 

 efterfyldes med bentonit. 

Inden og efter etablering trykprøves slangen/systemet med vand. 
Brønde som samler boringer, kan inspiceres, og der er ingen 
svejsesamlinger eller lignende, som ikke kan inspiceres.   

Der anvendes 620 l såkaldt brine hvoraf 30 % er frostsikringsvæske. 
Frostsikringsvæsken er ethylenglycol, som opblandet med 
deminiraliseret vand udgør et effektivt frost- og antikorrosionsmiddel. 
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Jordvarmeanlægget tilsluttes et eksisterende CTS-anlæg, så alle 
energidata bliver overvåget, og det er tilsluttet alarm. Der er tale om 
en lukket væskekreds, som udvinder varme fra jorden/grundvandet til 
opvarmning af bygningen og varmt vand om vinteren og som afgiver 
varme fra køling af bygningen om sommeren. 
 
Planforhold 
Grundvands- og drikkevandsinteresser 
Der er ingen drikkevandsinteresser i området og ingen anden vandind-
vinding inden for en radius af 300 m. Det forventes, at grundvandet er 
saltholdigt - derfor er der ikke potentielle indvindingsinteresser i 
forhold til drikkevand.  
 
Projektet er beliggende i et område med ikke udnyttede grundvands-
ressourcer. 
 
Mulige miljøpåvirkninger 
VVM-bekendtgørelsens bilag 3 angiver en række kriterier, der skal 
anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning 
på miljøet. Center for Miljø vurderer, at det i forbindelse med det 
aktuelle projekt er relevant at se nærmere på projektets mulige miljø-
mæssige konsekvenser i form af påvirkning af jord og grundvand. 
 
Da der anvendes godkendt frostvæske, som nedbrydes meget hurtigt, 
vurderes det, at der ikke er nogen risiko for forurening af jorden. 

Ved etablering af anlægget vil blive tætnet mellem forerør/slanger og 
omkringliggende jordlag, således at uønsket vandudveksling mellem 
forskellige grundvandsmagasiner ikke finder sted. 
 
Generelt ligger indløbstemperaturer i jordvarmeanlæg på 5-6 ˚C og 
udløbstemperaturer ligger på 2-3 ˚C. Der vil forekomme en påvirkning 
af grundvandstemperaturen rent lokalt, men idet boringen er så dyb, at 
den passerer flere vandførende lag, vurderes denne temperatur-
påvirkning at være af minimal udbredelse. 
 
Anlæg og drift af jordvarmeanlægget vurderes ikke at påvirke 
grundvandet. 
 
Samlet vurdering 
Samlet vurderes det, at etablering og drift af jordvarmeanlægget ikke 
har en art, dimension eller placering, der må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kan derfor etableres uden 
VVM. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, 
Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk 
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inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og 
Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler 
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af 
afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lone Madsen 
 
 
 


