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Tilladelse til etablering af jord
Bradbænken 1, Holmen 

 

Ansøgning 
 
Maskinmester Alex Ullmann ha
Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste 
etablering af et jordvarme og 
 
Tilladelsen 
 
Københavns Kommune, Center for Miljø meddeler tilladelse til 
etablering af jordvarmeanlæg på adressen 
København K, matr. nr. 600
henhold til § 19 i miljøbeskyttelseslove
2010) samt efter bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af 
og brønde på land, (BEK nr. 1000 af 26. jul
 
Gyldighed 

I forbindelse med denne tilladelse er der foretaget en VVM screening.

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis der 
opstår risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko 
for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnf

Hvis jordvarmeanlægget ikke er udnyttet efter 2 år, eller er taget ud af 
drift i over ét år, bortfalder tilladelsen. I tilfælde af at ejeren ønsker at 
ibrugtage anlægget, efter at det ikke har været brugt i ét år, skal eje
ansøge kommunen om en fornyet tilladelse. 

Tilladelsen kan udnyttes straks. Dog h
klagefristens udløb, er det for egen regning og risiko, idet tilladelsen 
kan påklages og eventuelt blive ophævet eller ændret, når en klages
behandles, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Ved klage kan Natur
Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.
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og etablissementstjeneste 

else til etablering af jordvarme og -køleanlæg på 

Maskinmester Alex Ullmann har 10. august 2012 på vegne af 
og etablissementstjeneste ansøgt om tilladelse til 

og -køleanlæg. 

Københavns Kommune, Center for Miljø meddeler tilladelse til 
etablering af jordvarmeanlæg på adressen Bradebænken 1, 1439 

600 Christianshavns Kvarter, København i 
henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven, (LBK nr. 879 af 26. juni 

efter bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer 
nr. 1000 af 26. juli 2007).  

I forbindelse med denne tilladelse er der foretaget en VVM screening.  

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis der 
opstår risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko 
for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven. 

Hvis jordvarmeanlægget ikke er udnyttet efter 2 år, eller er taget ud af 
drift i over ét år, bortfalder tilladelsen. I tilfælde af at ejeren ønsker at 
ibrugtage anlægget, efter at det ikke har været brugt i ét år, skal ejeren 
ansøge kommunen om en fornyet tilladelse.  

illadelsen kan udnyttes straks. Dog hvis tilladelsen udnyttes inden 
klagefristens udløb, er det for egen regning og risiko, idet tilladelsen 
kan påklages og eventuelt blive ophævet eller ændret, når en klagesag 
behandles, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Ved klage kan Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning. 
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Klage og søgsmål 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren 
samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 
Eventuel klage sendes til Center for Miljø, som derefter videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage skal være Center for 
Miljø i hænde senest den 5. oktober 2012 kl. 12, jf. § 93, stk. 1 i 
miljøbeskyttelsesloven. 

Evt. søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene, skal være 
anlagt inden 6 måneder, efter af afgørelsen er meddelt, jf. § 101, stk. 1 
i miljøbeskyttelsesloven. 

Sagens behandling 

Følgende er indgået i Center for Miljøs behandling af sagen: 

• E-mail af 10. august 2012 med ansøgning fra Maskinmester 
Alex Ullmann indeholdende ansøgningsskema, tegning over 
anlægget og situationsplan. 

• E-mail af 22. august 2012 med datablad på frostvæske 
• E-mail af 23. august 2012 med oplysninger om etablering af 

boring 
• Ansøgning om A-boring 

 

VILKÅR FOR TILLADELSE TIL ETABLERING AF 
JORDVARMEANLÆG 

Idet formålet med anlægget er at forsyne en telefoncentral med varme 
meddeles tilladelsen på følgende vilkår: 

Boringer 

1. Senest 10 arbejdsdage før et borearbejde påbegyndes, skal den, 
der udfører borearbejdet, underrette Center for Miljø (gerne 
via mail) om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse.  

2. Boringen skal udføres som en A-boring, jf. kapitel 2 i 
boringsbekendtgørelsen.  

3. Oplysninger om boringen, samt koordinat- og kotesætning skal 
indberettes til GEUS, jf. kapitel 5 i boringsbekendtgørelsen.  

4. Når GEUS har oplyst DGU-numre for de nye boringer, skal 
boringerne, senest 4 måneder efter udførelse, mærkes med et 
permanent-læseligt DGU-nr. og plan over boringerne med 
angivelse af DGU-numre fremsendes til Center for Miljø 
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5. Ejerne af jordvarmanlægget har ansvar for at sikre, at boringen 
ikke bliver udsat for påkørsel eller anden beskadigelse. 

Anlægget 

6. Anlægget må ikke overdækkes på en måde, der vanskeliggør 
eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af 
anlægget.  

7. Jordvarmeanlægget skal tæthedsprøves med rent vand, inden 
det tages i brug.  

8. Anlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem. 

9. Anlægget skal være forsynet med en sikkerhedsanordning, 
som udløser alarm og stopper anlægget, hvis der opstår 
utætheder.  

10. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.  

11. Der må bruges IPA sprit, ethylenglycol eller propylenglycol 
som frostsikringsmiddel samt vand i rørene. 

Egen kontrol af anlægget 

12. Jordvarmeanlægget skal efterses én gang om året af en 
sagkyndig i jordvarmeanlæg, for at kontrollere, at 
sikkerhedsforanstaltningerne stadig fungerer, og at der ikke er 
mistet væske. 

13. Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af 
kontrollen, som efter anmodning skal forevises Center for 
Miljø. 

14. Ved begrundet mistanke om at anlægget er utæt, skal Center 
for Miljø straks underrettes.  

15. Et anlæg, der har været utæt, må ikke tages i brug, før det er 
dokumenteret, at rørene er tætte. Kommunen skal godkende 
tæthedsprøvning.  

16. Der skal opbevares en målfast plan over placering af boringen 
m.v. på stedet. En kopi af planen sendes til Center for Byggeri, 
byggesagsarkivet. 

Afrapportering 

17. Senest 14 dage efter færdiggørelse af jordvarmanlægget skal 
der indsendes dokumentation for anlæggets udførelse og 
installation, inkluderende en revideret målsat plan over 
placeringen af anlæggets underjordiske dele, herunder 
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jordvarmerørenes placering i forhold til skel og bygninger, 
samt dokumentation for tæthedsprøvning af anlægget til 
Center for Miljø.  

18. Center for Miljø kan til en enhver tid kræve, at der foretages 
tæthedsprøvning eller anden kontrol af anlægget. 

19. Hvis anlægget tages ud af varig brug, skal det meddeles til 
kommunen inden 4 uger efter udtagningen. 

Sløjfning 

20. Ejeren skal sørge for at sløjfe anlægget, hvis det ikke længere 
skal bruges. Center for Miljø og GEUS skal underrettes af 
dem, der har ladet sløjfningen udføre. 

21. Ved sløjfning skal slanger tømmes for væske, som bortskaffes 
som farligt affald, og boringen skal afproppes. 

22. Ved sløjfning skal varmepumpens indhold at drivhusgasser 
aftappes af en sagkyndig og behandles som farlig affald. 

REDEGØRELSE OG VURDERING 

Projektet 

Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste ønsker at etablere et 
jordvarmeanlæg som erstatning for opvarmning med oliefyr på 
adressen Bradbænken 1, 1439 København K., matr. nr. 600 
Christianshavns Kvarter, København. Anlæggets formål er at opvarme 
en telefoncentral. 
 
Jordvarmeanlægget Vølund Fighter 1250-16 kW vil bestå af 1 lodret 
boring til 200 meters dybde med 400 m slange á 40 mm. Der anvendes 
PE100+ (RC) PN16 SDR11 slanger.  
 
Boringen udføres som en A-boring med en diameter på 160 mm. Der 
bores en casing ned i fuld dybde, hvorefter jord og kalk spules op. 
Boringen tætnes med varmeledende high performance bentonit, og når 
casingen er trukket 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 brine, hvoraf 192 l (30 %) er frostsikringsvæske. 
Frostsikringsvæsken er ethylenglycol, som opblandet med 
deminiraliseret vand udgør et effektivt frost- og antikorrosionsmiddel. 

Jordvarmeanlægget tilsluttes et eksisterende CTS-anlæg, så alle 
energidata bliver overvåget, og det er tilsluttet alarm. Der er tale om 
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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. 

Drikkevandsinteresser 

Der er ingen drikkevandsinteresser i området og ingen anden 
vandindvinding inden for en radius på 300 m. Det forventes, at 
grundvandet er saltholdigt; derfor er der ikke potentielle 
indvindingsinteresser i forhold til drikkevand.  

Grundvandsinteresser 

Projektet er beliggende i et område med ikke udnyttede 
grundvandsressourcer. 

Jf. vilkår 2 i tilladelsen skal boringer udføres efter 
boringsbekendtgørelsen. Heri kræves bl.a., at der skal tætnes mellem 
forerør/slanger og omkringliggende jordlag, således at uønsket 
vandudveksling mellem forskellige magasiner ikke finder sted. Der 
kræves også, at varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 meter fra 
bygninger og mindre end 1 meter fra vand- og kloakrør, skal være 
isoleret mod kondens. 

Vurdering 

Center for Miljø vurderer, at anlægget, som det er beskrevet i 
ansøgningen og tilsendte oplysninger, ikke udgør en risiko for 
forurening af grundvand eller jord.  

Center for Miljø vurderer, at drift af anlægget ikke vil påvirke 
vandkemien i grundvandet væsentligt. 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 
temperaturpåvirkning at være af minimal udbredelse.  

Projektet vurderes ikke at have nogen påvirkning af Natura 2000 
områder jf. habitatbekendtgørelsens § 8, stk. 7. (BEK nr. 408 af 1. maj 
2007).  

Efter sløjfning af olietank til opvarmning ønsker ansøger ikke at 
etablere rørføring til fjernvarme. Hvis der ønskes fritagelse for 
tilslutningspligten til fjernvarme skal der særskilt ansøges om 
dispensation for dette ved Center for Miljø, Virksomhedsområdet. 

KONKLUSION 

Center for Miljø vurderer, at etablering og drift af et jordvarmeanlæg, 
som beskrevet i ansøgningen og i denne tilladelse, ikke vil indebære 
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en uacceptabel forureningsmæssig risiko over for jord eller 
grundvand. 

Hvis der er bemærkninger eller spørgsmål til sagen kan Hanne 
Jørgensen kontaktes på e-mail hajoer@tmf.kk.dk eller telefonnr. 3366 
5935.  
 

Med venlig hilsen 

 

Hanne Jørgensen  Yvonne Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kopi til 
 

• Alex Ullmann, alx@mil.dk 
• BP Jordvarme, poul@bpcool.dk 
• GeoDrilling, gfk@geodrilling.dk 
• Sundhedsstyrelsen hvs@sst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 
 


