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Tilladelse til jordvarme på Ved Næsseskoven 10, 2840 Holte  
 
Den 27. marts 2019 har vi modtaget en ansøgning fra GeoDrilling ApS 
på vegne af Thomas Albert, om tilladelse til etablering af et vertikalt 
jordvarmeanlæg. På denne baggrund meddeles der hermed tilladelse til 
etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Ved Næsseskoven 10, 2840 
Holte, matr. Nr. 1aæs. 
 
Denne afgørelse indeholder desuden en tilladelse til 4 A-boringer på 
ejendommen. Afhængig af ydelsesmulighederne i jorden/grundvandet 
kan der dog evt. etableres to boringer mere. Oplysninger herom skal 
sendes til kommunen FØR etablering af ekstra boringer.  
  
Tilladelserne gives efter: 

- §19 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 241 af 13. 
marts 2019 

- Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr. 240 af 27. februar 
2017 

- Bekendtgørelse om udførsel og sløjfning af boringer og brønde 
på land, nr. 1260 af 28. oktober 2013 

- Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive 
varmeforsyningsanlæg, nr. 904 af 34. juni 2016 

 
Tilladelser 
På baggrund af de foreliggende oplysninger giver Ruderdal Kommune 
følgende tilladelser: 

- Dispensation fra tilslutningspligten til naturgas 
- Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg 
- Tilladelse til oprettelse af 4-6 boringer på op til 210 m.  

Tilladelserne gives på følgende vilkår: 

Thomas Albert 
Ved Næsseskoven 10 
2840 Holte 

E-mail: ta@pentia.dk 
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Vilkår 

Generelle bestemmelser 

 

1. Kommunen skal underrettes om tidspunkt for borearbejde og tætning 
10 dage inden, dette udføres. 

 

2. De omkringliggende boliger Ved Næsseskoven, 8, 9 og 15 skal 
orienteres om arbejdet f.eks. med en seddel i postkassen, senest 10 
dage før den første boring igangsættes. Orienteringen skal indeholde 
kontaktinformation på den pladsansvarlige.  
 

3. Der må ikke anvendes pesticider på ejendommen indenfor 25 m fra 
boringerne. 

 

4. Tilladelsen skal, inden færdigmelding af anlægget, tinglyses på 
ejendommen for ejers regning. 

 

5. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra afgørelsesdatoen, 
bortfalder den. 

 

6. De vilkår, der omhandler driften af anlægget, skal være kendt af de 
personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af 
driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig 
på adressen.  
 

7. Skulle der mod forventning findes spor af fortidsminder under 
jordarbejde på ejendommen, skal arbejdet i henhold til 
museumslovens § 27 standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum 
Nordsjælland: tlf. 72 17 02 40, mail post@museumns.dk 

 

Boringen 

 

8. Boringerne skal udføres som A-boringer, jf. Bekendtgørelse om 
udførsel og sløjfning af boringer på land1. Det forudsættes 
derudover, at boringerne etableres som beskrevet i ansøgningen. 

 

                                                
 
1 Bekendtgørelse om udførsel og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 
1260 af 28. oktober 2013 
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9. Boringerne skal udføres af personer, der opfylder kravene til A og B-
bevis i Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører 
boringer på land2. 
 

10. Boringerne skal forsegles med bentonit (i dette tilfælde DantoCon 
Thermal C2H/C2L) fra bunden. Opblandingen af 
forseglingsmaterialet med vand skal ske i henhold til databladet for 
produktet fra producentens hjemmeside. Der skal foretages 
nedpumpning af forseglingsmaterialet fra bunden, indtil det ses at 
komme ovenud ad boringen. Kommunen skal varsles mindst to 
arbejdsdage før det præcise tidspunkt for opblanding og 
nedpumpning af forseglingsmaterialet, så der er mulighed for tilsyn. 

 

11. Samlingen ved toppen af boringen skal markeres med søgejern, så 
boringen kan genfindes. Boringens placering skal være angivet på 
målfast kort ved færdigmelding. 
 

12. Boringerne udføres med forerør indtil 1 meter under toppen af første 
lerlag fra terræn. 
 

13. Inden 3 måneder efter udførelsen skal boringerne digitalt indberettes 
til GEUS. 
 

14. Denne tilladelse skal være tilgængelig på stedet for de ansvarlige 
under borearbejdet, og borefolkene skal, inden borearbejdet 
iværksættes, orienteres om bestemmelserne i denne tilladelse. 
 

Drift 

 

15. Jordvarmeanlægget skal etableres og drives, som beskrevet i 
ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer 
og tilføjelser, der fremgår af vilkårene i denne tilladelse. 
 

16. Som varmetransmissionsvæske må kun anvendes vand og IPA- 
sprit. 

 
17. Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et 

trykovervågningssystem, samt en alarm og en sikkerhedsanordning, 
der i tilfælde af lækage stopper anlægget. 

                                                
 
2 Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land nr. 
915 af 27. juni 2016 
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18. Varmeslangerne skal være godkendt efter standard DS/EN 12201. 
 
19. I forbindelse med etableringen skal slangerne tæthedsprøves. 

Eventuelle samlinger skal være frilagte under prøvningen. Der skal 
trykprøves med vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. 
Rørene pumpes op til prøvetrykket og efter 15 min. kontrolleres, om 
trykket er faldet. Er dette tilfældet, pumpes igen op til prøvetrykket. 
Dette gentages, indtil trykket ikke er faldet efter 15 min. fra sidste 
oppumpning. Prøvetrykket skal nu kunne opretholdes i 1 time uden 
at trykket falder. Under prøvningen må ingen dele af slangerne være 
udsat for direkte sol. Kopi af tæthedsprøvningen skal indsendes til 
Rudersdal Kommune sammen med færdigmeldingsskemaet. 

 
20. Ejerne og brugerne af anlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan 

vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar nærliggen-
de risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må 
f.eks. ikke være synlige tæringer af rørsystemet. 

 
21. Hvis ejerne eller brugerne af anlægget konstaterer eller får mistanke 

om, at anlægget er utæt, skal der straks træffes foranstaltninger, der 
kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af 
anlægget. Kommunen skal straks orienteres. 

 

22. Jordvarmeanlægget skal mindst én gang årligt, på foranledning af 
anlæggets ejer, efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. 

 
23. Resultatet af den årlige kontrol skal opbevares i mindst 10 år og efter 

anmodning forevises kommunen. Alternativt kan kontrolrapporten 
fremsendes til kommunen, som journaliserer den på sagen. 

 
24. Rudersdal Kommune kan til enhver tid kræve, at der foretages tæt-

hedsprøvning eller anden kontrol af jordslangerne. Hvis det ved en 
tæthedsprøvning eller på anden måde viser sig, at jordslangen/jord-
slangerne er utætte, skal den/disse straks tømmes for resterende 
indhold. Væsken skal behandles som farligt affald efter kommunens 
anvisninger. 

 

25. Et anlæg, der har været utæt, må ikke tages i brug før det er doku-
menteret, at jordslangerne er tætte.  
 

26. Når anlægget tages ud af brug, skal boringerne sløjfes i.h.t. borings-
bekendtgørelsen2 eller tilsvarende gældende forskrifter. 
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Sløjfningerne skal indberettes til GEUS og kommunen. 

 

Når anlægget tages i brug 
 

27. Når det etablerede jordvarmeanlæg tages i brug, skal det anmeldes 
til Rudersdal Kommunes miljøafdeling, hvorefter anlægget registre-
res i BBR-register. Dette skal ske via vedlagte skema til færdigmel-
ding. Registreringen forudsætter at tilladelsen er tinglyst på 
ejendommen jf. vilkår 5. 

 
28. Færdigmeldingen består i attest for tæthedsprøvning, målfast teg-

ning over placering og færdigmeldingsskema. 
 

29. Alle slangesamlinger skal angives på målfast kort. 

 

Dispensation fra tilslutningspligten 

Rudersdal Kommune meddeler hermed dispensation fra 
tilslutningspligten på matr.nr. 1aæs. Dispensationen gives i henhold til § 
17 stk. 3 i tilslutningsbekendtgørelsen3, da ejendommen opføres som 
lavenergibyggeri.  
 

Oplysning fra ansøgning 
Anlægget består af fire-seks lodret boringer til 170-210 meter under 
terræn. Boringerne forsegles efter etableringen med DantoCon Thermal 
C2H/C2L. De anvendte varmeslanger er PE100RC, SDR 11 i længden 
1400 m med 6 strenge og 106 liter frostvæske pr streng.  

Varmepumpen er en Gastech, Terra SW med en kapacitet på 26 kW. 
Boringen forsegles ved støbning fra bunden med en varmeledende 
masse med lav permabilitet. I forbindelse med boringen anvendes 
casing, dog ikke nødvendigvis i fuld dybde.  
 
Jf. ansøgningsmaterialet ønskes boringerne placeret som på tegningen: 

                                                
 
3 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 904 
af d. 24. juni 2016. 
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Varmetransmissionsmediet er vand med IPA-sprit. Anlægget indeholder 
2229 l væske, heraf 669 l sprit. Boringen forsegles fra bunden. 

 
Placering af boringerne 
Ved Næsseskoven 10, 2840 Holte er placeret: 

- I et område med særlige drikkevandsinteresser 
- Med syd- og vestligt matrikelskel til et fredet område - 

Næsseskoven 
- 688 m nord/øst for nærmeste boring 
- 120 m øst for nærmeste kortlagte forurening 
- 160 m syd/øst for § 3 beskyttet sø 
- 10 m nord/øst for Natura2000 område – Øvre Mølledal, Furesø 

og Frederiksdal skov 
- I et område der i varmeplanen er anført til individuel 

naturgasforsyning. 



 
 

7/9 

Konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen4 

Nærmeste Natura2000-område er Øvre Mølleådal, Furesø og 
Frederiksdal Skov. Området er beliggende ca. 10 m nord/øst for 
jordvarmeboringerne. 

Der er ikke registreret hverken rødliste- eller Bilag IV-arter i nærheden af 
ejendommen. 
 

Ansøgningen er konsekvensvurderet efter Habitatbekendtgørelsen, og 
projektet vurderes ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af de 
arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskyt-
te. Derudover er det også vurderet, at projektet ikke vil påvirke de arter, 
som er omfattet af habitatbekendtgørelsens § 11 – de såkaldte bilag IV-
arter. 

 

Vurdering 
Ejendommen ligger 688 m fra nærmeste indvindingsboring DGU nr. 
193.72, og afstanden til det boringsnære beskyttelsesområde for 
boringen er 508 m. Det vurderes på den baggrund, at jordvarmeborin-
gerne ikke vil påvirke indvindingsboringen i tilfælde af læk. 

 

Da ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsin-
teresser, skal det i forbindelse med borearbejdet sikres, at der ikke sker 
kortslutning mellem grundvandsmagasinerne i området, således at det 
primære magasin får tilført vand fra højere liggende magasiner. I 
ansøgningen er det oplyst, at der anvendes casing ved boringerne. Det 
vurderes på baggrund af ovenstående, at den beskrevne 
fremgangsmåde sikrer, at der ikke sker en sammenblanding af de for-
skellige vandførende lag. 

 

Nærmeste kortlagte forurening er ca. 120 meter vest for boringerne. 
Forureningen er en benzin- og olieforurening C10-C35, som er de 
tungere oliekomponenter, der ikke er flygtige. På denne baggrund 
vurderes boringerne ikke at udgøre en risiko for spredning af den 
kortlagte forurening til grundvandet.  
 

Gyldighed 
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen, dog kan afgørelsen 
påklages (se afsnit Klagevejledning). Ved klage kan Miljø- og Føde-

                                                
 
4 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. 
december 2018 
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vareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. 
Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen 
regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og eventuelt blive 
ophævet eller ændret i en klagesag. 

Manglende overholdelse af de stillede vilkår medfører tilladelsens 
bortfald. 

 

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven5s § 20 i lov om miljøbeskyttelse kan 
Ruderdal Kommune til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen af 
hensyn til bl.a. fare for forurening af vandforsyningsanlæg og 
miljøbeskyttelse i øvrigt. 
 

Tilladelsen gælder for den til enhver tid værende ejer af ejendommen 
Ved Næsseskoven 10, 2840 Holte, matr. Nr. 1aæs. 

 
Retsbeskyttelse 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at jordvarmeanlæg ikke foru-
rener grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunal-
bestyrelsen adgang til på offentlig og privat grund at foretage under-
søgelser af forhold af betydning for miljøbeskyttelsen og vandforsy-
ningen jf. miljøbeskyttelsesloven6s § 87 og vandforsyningsloven7s § 64 
samt til at træffe de til forebyggelse eller fjernelse af forureningen nød-
vendige foranstaltninger. 

 

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres 
eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, ved risiko for forure-
ning af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i 
øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven. 

 

Klagevejledning 
Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 98 kan kommunens afgørelse påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedssty-
relsen, Naturfredningsforeningen, eventuelt andre organisationer og 
enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

 
Klageperioden er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt. Eventuel 
klage over afgørelsen skal senest den 1. august 2019 sendes til Miljø- 

                                                
 
5 Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse LBK nr. 241 af 13. marts 2019  
6 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 241 af 13. marts 2019 
7 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 118 af 22. februar 2018 
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og Fødevareklagenævnet og skal ske via Klageportalen på 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også findes via 
www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NEM-
ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. 

 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-
portalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. (privat-
person) eller 1.800 kr. (virksomhed/organisation), som betales med et 
betalingskort i Klageportalen. Det er angivet på klageportalen, at der i 
udvalgte tilfælde kan ske tilbagebetaling af gebyret. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 
det. Hvis en person ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmod-
ningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvor vidt anmodningen kan imødekommes. 

 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved dom-
stolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
endeligt meddelt. 

 
Du vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
Venlig hilsen  
 
Tilde Anker Worsøe  
Cand.techn.soc 
 
Kopi fremsendt til: 
GeoDrilling ApS: mail@geodrilling.dk 
Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  
Novafos: novafos@novafos.dk 


