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Bispebjerg Hospital. Ansøgning om tilladelse til varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg i henhold til 
Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, BEK nr 1716 af 15. december 2015. 

 
På vegne af Bispebjerg Hospital ansøges Københavns Kommune om tilladelse til etablering af et 
grundvandsbaseret køle- og varmeindvindingsanlæg jf. bestemmelserne i BEK nr 1716 af 15. december 2015. 

 

Der ansøges om tilladelse til indvinding og returledning af en grundvandsmængde på op til 1.200.000 m3/år 

med en flowrate på op til 360 m3/time. 

  

Baggrunden for ansøgningen er Hospitalets ønske om at spare mere end 90% af eludgiften i forhold til 

traditionel køling med kølekompressorer og dermed at opnå en tilsvarende besparelse i CO2-udledningn ved 

etablering og drift af et grundvandsbaseret køleanlæg. 

 

Da det meste af den varme, der tilbageledes i grundvandsmagasinet i sommertiden, kan genanvendes i 

vintertiden til bygningsopvarmning vha. varmepumper, ønsker Hospitalet også at anvende anlægget til 

varmeindvinding og dermed spare på udgifterne til rumopvarmning.  

 

To af anlæggets boringer er allerede udført, og prøvepumpet jf. tilladelser og vilkår fra Københavns Kommune.  

 

I sommertiden udsendes ingen ekstern støj fra anlægget i modsætning til traditionelle kølekompressoranlæg, 

der udsender støj fra udendørs placerede, luftkølede kondensatoranlæg.  

 
I forundersøgelsesrapporten og medfølgende bilag er der givet en nærmere beskrivelse af anlægget samt 
dokumentation for opfyldelse af bestemmelserne i BEK nr 1716 af 15. december 2015. 
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