TMC - Natur og Miljø
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43591000
E-mail: tmc@htk.dk

Skema til ansøgning om tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg
Efter bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017

1. Ejer af jordvarmeanlægget
Navn:
Adresse:
Tlf.nr. og evt. e-mail:

2. Oplysninger om hvor jordvarmeanlægget ønskes etableret
Adresse:
Matr.nr.:
Grundareal:

Ejerlav:
m2

Udlægningsareal:

m2

Er der tinglyste deklarationer på matriklen?
Nej

Ja, vedlæg oplysninger herom i bilag

Er der drikkevandsboring/brønd på matriklen?
Nej

Ja, angiv afstand fra jordvarmeanlægget:

m

Er der kendskab til andre drikkevandsboringer/brønde inden for 50 m fra anlægget?
Nej

Ja, angiv afstand fra jordvarmeanlægget:

m

3. Oplysninger om hvem jordvarmeanlægget etableres af
Installatør:

Adresse og tlf.nr:

4. Oplysninger om anlægget
a) Skitse over hvor jordvarmeslanger placeres på grunden, vedlægges i bilag
b) Varmepumpens produktnavn og kapacitet:

c) Type af jordvarmeslanger:

d) Jordvarmeslangernes godkendelsesstandard:

PE40, SDR 11

EN 12201

PE80, SDR 17

Andet:

Andet:
e) Udgør slangekredsløbet et lukket system?
Nej

f) Jordvarmeslangernes hviletryk:

bar

Ja

g) Længde af jordvarmeslanger i alt:
i) Diameter af jordvarmeslanger:

m
mm

k) Type af frostvæske:
ren ethanol

1

ren IPA-sprit1
ren propylenglycol1
Andet, vedlæg varedeklaration

h) Antal strenge:
j) Nedgravningsdybde:

m

l) Mængde af frostvæske i alt:

l

m) Mængde frostvæske pr. streng:

l

n) Mængde af brine i alt (den samlede
mængde af frostvæske plus vand):

l

5. Anden information
Supplerer jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform?
Nej

Ja, hvilken:

Erstatter jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform?
Nej

Ja, hvilken:

Forventet tidspunkt for ibrugtagning:
Evt. andre bemærkninger:

1

Uden antikorrosiver og andre tilsætningsstoffer
2

6. Evt. fuldmagt fra grundejer
Dato: ___________

Grundejers underskrift: _____________________________

Installatørs underskrift og stempel

7. Ansøgers underskrift og dato
Dato: ___________

Ansøgers underskrift: _______________________________

Skemaet sendes til:
Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup
Email: tmc@htk.dk

Persondataforordning
Formålet med indhentning af dine oplysninger om navn, adresse, e-mail og telefonnummer er for at kunne behandle anmeldelsen og efterfølgende komme i kontakt med dig
som ansøger.
Oplysningerne vil ikke blive anvendt af andre end Teknik og Miljøcenter medmindre der
bedes om indsigt i sagen (aktindsigt). Oplysningerne fra denne ansøgning bevares i kommunens elektroniske sags- og dokument håndteringssystem og slettes aldrig.
Du kan læse mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside. Her finder du også
navn og telefonnummer på kommunens databeskyttelsesrådgiver:
https://www.htk.dk/Service/Kontakt/Databeskyttelse.aspx
Du finder desuden oplysninger om, hvor du kan klage over kommunen som dataansvarlig
samt din ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger.

3

