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Afgørelse-ikke krav om miljøvurdering og tilladelse for dyb jordvarmeboring i   
 
Herlev Kommune har den 3. juni 2022 modtaget ansøgning om tilladelse til en dyb 
jordvarmeboring på Violinvej 39 i Herlev. 
 
Dybe geotermiske boringer fremgår af bilag 2 i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter1, som 
anlægsprojekter som muligvis kan have en væsentlig virkning på miljøet. Disse 
anlægstyper skal derfor vurderes indledningsvis – screenes – for, at 
miljøvurderings-myndigheden kan afgøre, om det konkrete anlæg må antages at 
kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering 
og tilladelse. 
 
Afgørelse  
Herlev Kommune meddeler hermed, at ansøgte dybe jordvarmeboring på Violinvej 
39 i Herlev, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
 
Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter, Bekendtgørelse nr. 1976 af 
27/10/2021 
 
Oplysninger i sagen 
Varup Termiske Boringer har på vegne af Tona Hansen, Violinvej 39 i Herlev 
indsendt en ansøgning om tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på 
adressen. 
 
Af ansøgningen fremgår følgende: 

 1 stk. lodret jordvarmeboring á 170 m. 
 Der anvendes i alt 380 m ø 40mm PE100RC, SDR11 jordvarmeslange, 

standard DS/EN12201 

 
1 1976 af 27/10/2021 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) 

Tona Hansen
Violinvej 39
2730 Herlev

17-06-2022
Journalnr. 01.16.00P20-3-22
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 Frostsikringsmidlet er IPA-sprit, med en samlet mængde på 118 liter ud af 
456 liter brine i alt. 

 Hullet forsegles ved støbning fra bunden med en varmeledende masse med 
lav permeabilitet. 

 Boringen udføres ved brug af direkte skylning med casing til toppen af 
kalken og derefter ved boring med direkte skylning. 

 Boringen fyldes op med Dantocon Thermal C2H/C2L, ca. 5 tons. 
 Der anvendes borefolk med de nødvendige beviser. 

 
Borearbejdet 
Boringen bliver udført med en boremaskine kaldet Hütte 205GT. Boreriggen er 
udstyret med dobbelt-drill head system. 
 
Varmeslangerne, der er af typen PE 100RC, SDR11 (DS/EN 12201), føres vertikalt 
ned i dybde og tilbage igen.  Slangerne fyldes med ca. 456 liter 
varmetransmissionsvæske, brine bestående af vand og IPA-sprit i hver streng. Der 
tilsættes ikke anti-korrosionsmiddel. 
 
Boringen bliver udført ved direkte skylning med casing indtil toppen af kalken og 
derefter ved boring med direkte skylning. 
 
Hver streng bliver installeret med en enkelt loop 40 mm godkendt slange som sonde 
fra bund af boring til terræn. 
 
Rummet mellem slanger og borevægge fyldes op nedefra med 
forseglingsmaterialet, Dantocon Thermal C2L. 
 
Nedgravningsdybden af varmeslangerne fra jordvarmeboringen og ind til 
beboelseshuset er 0,9 meter. 
 
Jordvarmeanlægget forsynes med et trykovervågningssystem med alarm og en 
sikkerhedsordning, der stopper anlægget i tilfælde af lækage. 
 
Herlev Kommunes vurdering 
Herlev Kommune har på baggrund af sagens oplysninger foretaget en vurdering af, 
hvorvidt det ansøgte kræver en miljøvurdering og tilladelse. Det ansøgte er vurderet 
i henhold til bekendtgørelsens bilag 6.   
 
Vurderingen viser, at ansøgningen ikke kræver, at der udarbejdes en miljøvurdering 
og tilladelse. 
 
Herlev Kommune vurderer, at boringen kan udføres uden risiko for grundvandet, 
hvis den udføres som beskrevet i ansøgningen, og med Herlev Kommunes krav om, 
at borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at boringerne ikke medfører 
risiko for, at grundvandet forurenes, bl.a. ved vandudveksling mellem forskellige 
grundvandsmagasiner. Derfor stiller vi krav om, at boringerne skal udføres med 
forerør, da der ifølge vores oplysninger kan være risiko for, at der bores igennem 
flere beskyttende lerlag i området. 
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På baggrund af sagens oplysninger, vurderer Herlev Kommune, at den ansøgte 
vertikale jordvarmeboring ikke vil få væsentlig påvirkning på det omgivende miljø.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan for så vidt angår de retlige forhold påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens 
udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 
indenfor arealanvendelsen. Klagefristen er senest 4 uger efter offentliggørelsen, det 
vil sige seneste 15. juli 2022.  Nærmere klagevejledning findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnet hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-
og-foedevareklagenaevnet/.  
 
Et eventuelt søgsmål vedrørende denne afgørelse skal indbringes for domstolene 
inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive annonceret på www.herlev.dk den 17. juni 2022.  
 
Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6441 eller sende en mail til 
bodil.bocker@herlev.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bodil Lund Bøcker  
Center for Teknik og Miljø 
 
 
 
 
Kopi sendt til: Varup Termiske Boringer, Enghavevej 10, 3400 Hillerød, mail: 
jan@varup-consult.dk 
 

 
i Dette brev er kvalitetssikret af HANH. 
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