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G E U S  

Forord 

Varme- og energisektoren i Danmark er i disse år i gang med en gennemgribende omstilling 

til vedvarende energi. Det omfatter bl.a. en kraftig udbygning med anlæg, der udnytter sol og 

vind samtidig med, at der også sker en udvikling af mulighederne for at anvende varmt vand 

fra undergrunden (geotermi). Imidlertid kan solvarme primært produceres i sommerhalvåret, 

mens vindmøllestrøm produceres endnu mere ujævnt, som vinden blæser. Derfor er en af 

de store udfordringer ved omstillingen til vedvarende energi at kunne lagre overskydende 

energi, til der er brug for den, typisk om vinteren.  

Energilagring er i dag allerede indbygget i de fleste varmeforsyninger, dog med relativt små 

lagre, såkaldte buffer- eller akkumuleringstanke med varmt vand. Hvis det skal kunne gøre 

en forskel, er der imidlertid brug for store lagre til sæsonlagring af betydelige mængder af 

varmeenergi. En nærliggende måde at lagre overskudsvarme på, er at benytte de geologiske 

lag i vores undergrund som depot for varmen. Herved spares bl.a. betydelig plads på over-

fladen, hvilket især kan være en fordel i byområder. Store fleksible varmelagre giver desuden 

muligheder for at udnytte overskudsvarme fra eksisterende industriproduktion, som ellers i 

mange tilfælde blot udledes til omgivelserne.  

De senere års forskning har imidlertid vist, at det ikke er alle geologiske formationer, der er 

lige velegnede til at lagre varme, og det derfor er nødvendigt at tage højde for de lokale 

geologiske forhold, når man planlægger og dimensionerer et underjordisk varmelager. Blandt 

andet er der for hhv. åbne og lukkede anlæg betydelig forskel i kravene til den omgivende 

geologi. Da fjernvarmeværker og andre energiproducerende virksomheder er spredt over 

hele landet, er det vigtigt at have et overblik over de lokale geologiske muligheder for at 

etablere et geologisk varmelager.  

 

Nærværende rapport er del af et projekt støttet af Statens Energiteknologiske Udviklings- og 

Demonstrationsprogram (EUDP), og som har til formål at kortlægge muligheder for etable-

ring af geologisk varmelagring. 

 

Projektet har bestået af tre faglige arbejdspakker:  

 

I arbejdspakke 1 identificeres de geologiske muligheder for varmelagring og der foretages 

en screening for egnede lokaliteter. I arbejdet har der været særlig fokus på varmelagring i 

de øverste 200 m af den danske lagserie, og der er udviklet en interaktiv web applikation 

som varmeproducenter, rådgivere og myndigheder kan benytte til indledende at undersøge 

mulighederne i lokalområder af interesse. Mulighederne for varmelagring i dybereliggende 

dele af Skrivekridt (300-1000 m) og udvalgte sandstenformationer under Skrivekridtet er dog 

også undersøgt i lokale case studier.  

 

Arbejdspakke 2 omhandler energi- og miljømæssige aspekter af varmelagring i forskellige 

geologiske formationer. Arbejdet bygger på 3D termiske modelberegninger, som tager hen-

syn til både vand- og varmestrømning. For en række forskellige geologiske og temperatur-

mæssige scenarier beregnes varmeudbredelsen og genindvindingsgraden m.m. Ud fra mo-

delresultaterne er der udledt simple værktøjer til at estimere disse parametre under andre 

forudsætninger. 
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Arbejdspakke 3 omhandler en undersøgelse af mulighederne for at udbygge det eksiste-

rende pilot-borehulslager ved Brædstrup Fjernvarme. Forskellige muligheder for opgradering 

er undersøgt og de økonomiske konsekvenser er beregnet. Særligt er de tekniske og øko-

nomiske muligheder, for at etablere et såkaldt hybrid-lager, der kombinerer fordelene ved en 

centralt nedgravet, hurtigtladende vandtank med fordelene ved et omkringliggende større 

borehulslager undersøgt. 

 

Projektgruppen har bestået af: 

� De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 
� VIA-UC, Horsens 
� PlanEnergi  
� Brædstrup Fjernvarme 
� Institut for Geoscience, Aarhus Universitet (AU) 

 

En faglig følgegruppe har fulgt projektet. Den har bestået af repræsentanter fra:  

� Dansk Fjernvarme 
� Miljøstyrelsen 
� Energistyrelsen 
� Foreningen af Danske Brøndborere 
� EUDP 
� Aalborg Kommune 
� Energirådgivende virksomheder 

o ATES a/s 
o ENOPSOL 
o Geologisk Rådgivning 

 

Desuden har Aalborg Forsyning og Aalborg Portland bidraget med driftserfaringer og ener-

gidata. 
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Indledning 

Denne rapport beskriver en screening af mulige lokaliteter egnet til geologisk varmelag-

ring. 

Den danske undergrund udgøres af bløde aflejringer og hårdere bjergarter, der forekom-

mer i forskellig dybde. Den generelle opbygning af undergrunden er velkendt fra en 

række nationale undersøgelser. Overordnet kan de potentielle reservoirer, der er egnet 

til varmelagring, deles i fire grupper: 

1. Overfladenære aflejringer af ler, sand og grus (10 til 300 m u.t.) 

2. Aflejringer af kridt og anden kalk (10 til 1000 m u.t.) 

3. Dybereliggende reservoirer af sandsten (500 m til 1500 m u.t.) 

4. Grundfjeld (Bornholm) 

1) De overfladenære aflejringer består primært af sand, grus og ler, men omfatter sedi-

menter med meget forskellig sammensætning såsom fed plastisk ler, rent kvartssand, 

usorteret sand og grus samt blandede moræneaflejringer m.m. Dette, kombineret med 

at både grundvandsforholdene og de termiske egenskaber af de forskellige aflejringer 

varierer meget, resulterer i lokalt meget varierende muligheder for varmelagring. Imidler-

tid har anvendelse af en relativ stor mængde eksisterende geologiske data, bl.a. fra en 

detaljeret, national grundvandskortlægning, gjort det muligt at screene steder egnet til 

varmelagring.  

2) I Danmark optræder Skrivekridtet med tykkelser på mellem 500 og 1500 m. Det er en 

porøs bjergart med lav permeabilitet. De øverste 10-20 m af kalken vil dog ofte være 

opsprækket og derved have en høj sekundær permeabilitet. Mulighederne for varmelag-

ring i den dybere del af kalken er nærmere undersøgt af GEUS i et pilotstudie omkring 

København (Kristensen med fl. (2017), EUDP projektnummer 64016-0014) og behand-

les derfor ikke nærmere i nærværende rapport. Her er derfor alene foretaget en scree-

ning af mulighederne for varmelagring i den øverste del af kalken.  

3) Lagserien under Skrivekridtet indeholder adskillige sandstenslag med potentielt gode 

reservoiregenskaber for varmelagring. Imidlertid ligger en landsdækkende evaluering af 

lagringspotentialet i disse lag uden for rammerne af nærværende projekt. I stedet er der 

foretaget et case studie af lagringsmuligheder i kendte sandsten under Aalborg, (Kristen-

sen m. fl. (2016) og Guldager m.fl. (2018)). For en screening af det geotermiske potenti-

ale i sandstensformationerne under kridtet henvises til Vosgerau m.fl. (2016). 

4) På Bornholm findes områder med hårde grundfjeldsbjergarter, der potentielt også vil 

kunne bruges til varmelagring. Erfaring med varmelagring i grundfjeld findes bl.a. i de 

øvrige skandinaviske lande, se Kallesøe m.fl. (2019) for en gennemgang af udvalgte 

anlæg etableret i grundfjeld. 

 

Resultaterne af den udførte screening præsenteres på en af GEUS udviklet WebGIS appli-

kation sammen med relevante baggrundsdata. Denne applikation giver varmeforsyninger, 
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myndigheder og rådgivere mulighed for nærmere at vurdere mulighederne og planlægge 

videre undersøgelser lokalt. 



 

 

 

G E U S  

1. Lagerkoncepter og teknologi 

I det følgende skelnes mellem fire overordnede typer af geologiske lagringskoncepter: 

 

• Lavtemperatur-lagring i grundvandreservoir kaldet ATES (Aquifer Thermal Energy 

Storage). Teknologien benyttes til sæsonlagring af både varme og kulde inden for 

bestemte temperaturgrænser sat i lovgivningen.   

 

• Højtemperatur-lagring kaldet HTES (High Temperature Thermal Energy Storage). 

Her anvendes normalt dybere reservoirer, så temperaturpåvirkning nær overfladen 

undgås. 

 

• Borehulslagre kaldet BTES (Borehole Thermal Energy Storage). BTES-anlæg består 

af boringer med indstøbte, lukkede varmeslanger, som anlægges relativt tæt i en 

klynge. Ved cirkulation af en væske med temperaturer på op til 90oC i slangerne 

opvarmes den omgivende formation. Genindvinding sker ved at cirkulere en relativ 

kold væske, som derved optager varme fra formationen. 

 
• Et hybridt varmelager udgør en kombineret teknologi, hvor lageret består af en ned-

gravet, central vandtank omgivet af et borehulslager. Herved kombineres vandlage-
rets evne til hurtigt at modtage og afgive varme med borehul-lagerets større volu-
men og dermed kapacitet. 

1.1 Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) 

Ved denne teknologi benyttes et eller flere sæt af boringer, som filtersættes i samme vand-

førende lag (reservoiret). De to boringer betegnes som hhv. den kolde og den varme boring. 

Typisk vil man lagre overskudsvarme ved at tage vandet fra den kolde boring og varmeveksle 

det med sin overskudsvarme (f.eks. fra en bygning eller en proces). Herved opvarmes vandet 

hvorefter det føres ned i den ”varme” boring. Når varmen skal genindvindes bruges vandet 

fra den ”varme” boring, som sendes til varmepumpen, der trækker varmen ud (og booster 

den til en anvendelig temperatur). Det kolde vand fra varmepumpen sendes retur i den 

”kolde” boring. ATES anlæg i den nære undergrund reguleres af Bekendtgørelse om varme-

indvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg (BEK nr. 1716 af 15/12/2015). Heri stilles bl.a. 

krav om at temperaturen på vandet, der reinjiceres, ikke må overstige 25o C, se afsnit 3.1. 

 

En projektgruppe hos Elforsk har vurderet, at der er potentiale for cirka 400 grundvandskø-

leanlæg i Danmark, der tilsammen kan give en årlig el-besparelse på knapt 130.000 MWh 

og en årlig varmebesparelse på cirka 700.000 MWh. Det samlede potentiale for CO2-reduk-

tion er opgjort til cirka 220.000 tons om året, svarende til cirka 0,4 % af Danmarks samlede 

udledning (Sørensen m. fl. 2009). 
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1.1.1 Tekniske krav 

Kravene til etablering af boringer til ATES anlæg følger i høj grad de generelle krav og anbe-

falinger til etablering af grundvandsboringer inklusive afpropning omkring forerør ud for vand-

standsende lerlag, se Naturstyrelsen (2013). Dertil kommer, at anlægget udgør et lukket sy-

stem uden vandbehandling og uden mulighed for indtrængning af atmosfærisk luft, der kan 

medføre kemisk udfældning i systemet.  

 

Nærmere beskrivelse af ATES teknologien findes i Sørensen m.fl. (2013) og Kallesøe m.fl. 

(2019). 

1.1.2 Overordnede geologiske krav 

Som hovedregel kræves det af boringer til ATES anlæg, at der pumpes fra og ledes tilbage 

til samme vandførende lag. Det betyder, at man skal have et sikkert kendskab til lagets ud-

bredelse og den naturlige grundvandsstrømning, jf. krav om forundersøgelser afsnit 3.1. End-

videre skal det sikres, at boringerne kan yde og aflede den mængde vand, anlægget er di-

mensioneret til. Dette vil typisk kunne klarlægges ved screening af de eksisterende geologi-

ske data i området. Herefter vil det som regel være relevant at få udført to prøveboringer, 

idet en indledende prøvepumpning af den første boring benyttes til at anslå afstanden til den 

næsteboring. Herefter anbefales de to boringer prøvepumpet med ydelser svarende til de 

planlagte driftsforhold. Prøvepumpning er bl.a. beskrevet i Miljøstyrelsen 2001, kapitel 3. 

1.1.3 Eksisterende erfaringer 

ATES er efterhånden en teknologisk velafprøvet, kommerciel attraktiv metode til bygnings-

køling og –opvarmning, og teknologien er klar til udbredt markedsføring i Danmark. Mere 

end 2500 anlæg er allerede realiseret i udlandet under forhold, der kan sammenlignes med 

de danske (Fleuchaus m.fl. 2018). Da ATES-systemerne udføres med fuld grundvands- og 

termisk balance, kan sådanne anlæg ved rigtig placering og dimensionering etableres og 

drives uden fare for indvindingen af grundvand til drikkevandsforsyning. En række igangvæ-

rende nybyggerier vil blive forsynet med ATES systemer for bygningskøling og -opvarmning, 

hvormed teknologien er på vej til at finde fodfæste i Danmark.  

 

Endvidere skal nævnes, at et pilotstudie fra 2009, hvor injektion af varmt vand ved 30oC 

under naturlige driftsforhold ikke medførte kritisk mikrobiel vækst i det pågældende grund-

vandsmagasin (Naturstyrelsen 2016). 

 

 

1.2 High Temperature Thermal Energy Storage (HTES) 

Ved HTES lagres energi i undergrunden som varme ved injektion af opvarmet vand typisk 

ved temperaturer >60oC. Principperne bag lagring og indvinding svarer stort set til ATES, 

men formationen vil i forvejen have en forhøjet temperatur og til dels også være under et 
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forhøjet tryk. For at beskytte overfladenære grundvandsressourcer vil der i praksis langt over-

vejende være tale om anvendelse af dybe vandførende lag i dybder > ~300 m. 

 

Varmeindvinding fra dybere lag reguleres overordnet af Undergrundsloven (Bekendtgørelse 

af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (LBK nr 1190 af 21/09/2018). Det vurderes 

umiddelbart at bekendtgørelsen også vil finde anvendelse ved ansøgning om varmelagring i 

den dybere undergrund (> 300 m u.t.), se afsnit 3.2. 

1.2.1 Geologiske krav 

Grundlæggende kræves et solidt kendskab til de potentielle reservoirer og dæklagenes geo-

logiske dannelse, deres sammensætning og ikke mindst deres hydrauliske og termiske egen-

skaber. Oftest er formationens effektive porøsitet den afgørende faktor for effektiviteten af et 

anlæg. En gennemgang af relevante forundersøgelser til HTES anlæg findes i Kallesøe m.fl. 

(2019). Endvidere findes specifikke vurderinger af de geologiske muligheder for varmelag-

ring hhv. i sandstensformationer under Aalborg (Kristensen m.fl., 2016) samt i Skrivekridtet 

under København (Kristensen m. fl., 2017). 

1.2.2 Tekniske krav 

Kravene til boring og boringsudbygning afhænger i høj grad af lagfølgen, der skal gennem-

bores, og hvilken slutdybde der planlægges. Traditionelt brøndboreudstyr kan ofte anvendes 

til 300-500 m’s dybde. Herunder vil der være særlige krav til boreriggen. Ved lav naturlig 

permeabilitet kan der være behov for at foretage en efterfølgende stimulering af permabilite-

ten i den boringsnære formation. Horisontale boringer vil også kunne give mulighed for større 

ydelser, men vil ofte være forbundet med større risici (Baunsgaard m.fl. 2018). Etablering og 

konfiguration af boringer til HTES er nærmere beskrevet i Kallesøe m.fl. (2019). Endvidere 

findes specifikke forslag til boringskonstruktioner i Skrivekridt ned til 800 m´s dybde i (Bauns-

gaard m.fl. 2018). Her beskrives også modelberegninger af udviklingen i et varmelager i Skri-

vekridt ved forskellige boringskonstruktioner og effektive permeabiliteter. 

1.2.3 Eksisterende erfaringer 

Internationalt er antallet af anlæg, der injicerer vand ved temperaturer over 30oC, forholdsvis 

begrænsede og p.t. anslås der blot internationalt at være 5 anlæg, der injicerer ved tempe-

raturer over 60oC (Fleuchaus m. fl. 2018). Eksisterende internationale erfaringer med tidli-

gere og nuværende HTES anlæg er opsummeret i Kallesøe m.fl. (2019). 

1.3 Borehole Thermal Energy Storage (BTES) 

BTES-anlæg kaldes også for borehulslagre og består af boringer med indstøbte, lukkede 

varmeslanger, som anlægges relativt tæt i en klynge. Ved cirkulation af en væske med tem-

peraturer på op til 90oC i slangerne opvarmes den omgivende formation. Genindvinding sker 

ved at cirkulere en relativ kold væske, som derved opvarmes fra formationen. 
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Lukkede boringer til varmeindvinding reguleres af Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (pt. 

BEK nr. 240 af 27/02/2017). Borehulslagre falder imidlertid ikke entydigt inden for den lov-

givning og reguleres p.t. efter Miljøbeskyttelsesloven og VVM-bekendtgørelsen, se afsnit 3.3. 

1.3.1 Tekniske krav 

I et lukket borehulslager skal boringerne stå relativt tæt i en klynge, så varmetab langs randen 

af lageret minimeres. Typisk benyttes cirkulære eller 6 kantede klynger. Typisk er afstanden 

mellem de enkelte borehuller omkring 3 m, men den optimale afstand afhænger af de lokale 

geologiske forhold. Nærmere beskrivelser af teknologien, relevante forundersøgelser, mate-

rialer, etablering og monitering samt miljømæssige overvejelser findes hos Sørensen m.fl. 

(2013) og Kallesøe m.fl. (2019). 

1.3.2 Geologiske krav 

Ved borehulslagre ønskes det, at den lagrede varme så vidt mulig forbliver inden for selve 

lagret. Derfor tilstræbes det, at der er ingen eller kun meget begrænset grundvandsstrømning 

gennem varmelageret. Det betyder, at bestemte geologiske miljøer er mere velegnede end 

andre. Det drejer sig (under danske forhold) primært om:  

 

• Områder med dybtliggende grundvandsspejl og dermed en tyk umættet zone. 

• Områder med tykkere lag af tæt ler 

• Områder med tæt grundfjeld (Bornholm) 

1.3.3 Eksisterende erfaringer 

Ved en gennemgang af eksisterende litteratur er identificeret 17 BTES anlæg, hvoraf de 12 

lagrer ved temperaturer højere end 40oC (Kallesøe m. fl. 2019). Her findes detaljerede be-

skrivelser af driftserfaringer fra udvalgte anlæg med varierende konstruktion og omgivende 

geologi. 

1.4 Hybrid varmelagre 

I hybride varmelagre kombineres fordelene ved borehulslagre til sæsonlagring med forde-

lene ved lagring i vandtanke. Som princip er der tale om en nedgravet central vandtank om-

givet af et borehulslager. Lagring og forbrug sker via varmeudveksling med det centrale 

vandlager. Herved kombineres lagerkapaciteten i borehulslagret med muligheden for hurti-

gere lagring og forbrug af varme fra vandtanken. Lukkede boringer til varmeindvinding regu-

leres af Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (pt. BEK nr 240 af 27/02/2017). I lighed med 

borehulslagre falder hybride varmelagre ikke entydigt inden for denne lovgivning og regule-

res p.t. ved dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven. 
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Figur 1.1: Skitse af et hybrid varmelager bestående af en kombination af vandtank og borehulslager, 

 Reuss m.fl. (2015). 

1.4.1 Geologiske krav 

Som ved et traditionelt borehulslager ønskes den opmagasinerede varme så vidt muligt bi-

beholdt i lageret, hvorfor grundvandsstrømning omkring lageret er uønsket. De geologiske 

krav til placering af et hybridlager svarer således til kravene til et borehulslager, se ovenstå-

ende. 

1.4.2 Tekniske krav 

Det ydre borehulslager konstrueres overordnet som beskrevet i Sørensen m.fl. (2013). Der-

udover findes forskellige geotekniske måder at etablere den centrale vandtank på. Fordel og 

ulemper ved disse diskuteres i From m. fl. (2018), hvor forslag til et samlet hydridanlæg også 

beskrives. Desuden skal det bemærkes, at lagertypen i modsætning til damvarmelagre kan 

holdes til 90oC året rundt, samt at det kan placeres under rekreative anlæg, parkeringsplad-

ser og lign. i byer. 
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2. Screening for områder egnet til geologisk varme-
lagring   

De senere års forskning har gjort det klart, at det ikke er alle geologiske formationer, der er 

lige velegnede til at gemme varme, og det er derfor nødvendigt at tage højde for de lokale 

geologiske forhold, når man planlægger og dimensionerer et underjordisk varmelager. Blandt 

andet er der som nævnt betydelig forskel i kravene til den omgivende geologi for hhv. åbne 

og lukkede anlæg. Da fjernvarmeværker og andre energiproducerende virksomheder findes 

spredt over hele landet, er det vigtigt at have et overblik over de lokale geologiske muligheder 

for at etablere et varmelager. Der er derfor udført en landsdækkende screening af de lokale 

muligheder for geologisk varmelagring. Screeningen tager udgangspunkt i eksisterende geo-

logiske data og viden samlet i de nationale databaser hos GEUS. Screeningsprocessen og 

de valg der er truffet i forbindelse hermed beskrives i dette kapitel. 

 

Resultaterne af den udførte screening præsenteres på en af GEUS udviklet  WebGIS-appli-

kation sammen med relevante baggrundsdata, se figur 2.1. Applikationen giver varmeforsy-

ninger, myndigheder og rådgivere mulighed for nærmere at vurdere mulighederne og plan-

lægge videre undersøgelser lokalt. Nedenstående gives en række eksempler aktive links til 

applikation med visning af specifikke data.  

 

 
 

Figur 2.1: Eksempel fra Web applikation. Til højre ses selve kortet med navigationsknapper,  geografisk 

søgefunktion og legende. Til venstre ses datapanel, hvorfra forskellige korttemaer kan tilføjes og/eller filtre-

res.  
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2.1 Anvendte data 

Den udførte screening bygger på eksisterende geologiske og administrative data tilgænge-

lige hos GEUS, Danmarks Miljøportal, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. 

2.1.1 Varmeproducenter 

Ud fra indberetninger fra branchen foretager Energistyrelsen årlige opgørelser over varme-

producenterne i Danmark inklusive angivelse af de enkelte anlægs beliggenhed. Seneste 

opgørelse dateret oktober 2018 er sammenholdt med resultaterne af den geologiske scree-

ning i nærværende rapport. Anlæggenes beliggenhed og specifikke anlægsdata kan endvi-

dere ses i den udviklede webapplikation, se eksempel. 

2.1.2 Geologiske data 

De anvendte geologiske data stammer primært fra geologiske kort og databaser på GEUS. 

Der er bl.a. tale om data indsamlet i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning 

(Thomsen m.fl. 2004), boredata fra den nationale boringsdatabase Jupiter (Hansen & Pjet-

turson 2011) og geofysik-data fra den nationale geofysikdatabasen GERDA, (Møller 

m.fl.2009). 

 

Som støttetemaer er der etableret en række online udtræk fra Jupiterdatabasen, som er til-

gængelige som hjælpetemaer i den udviklede webapplikation. Disse er delt i geologiske ud-

træk og grundvandsrelaterede udtræk: 

 

Geologiske udtræk: 

 

• Boredata vist på kort som cyklogrammer 

o Cyklogrammer (Andersen 1973) giver overblik over lagfølge og vandspejl i boringer  

 

• Boringer dybere end 10 m med beskrevet lagfølge. 

o Udtrækket har til formål at vise boringer med relevant information for geolo-

gisk varmelagring ved at udelade meget korte boringer og boringer hvor lag-

følgen ikke kendes. 

 

• Tykkelse af sand og grus i boringer indenfor bestemte dybdeintervaller 

o Disse udtræk har til formål at støtte vurdering af, om der i et område kan 

findes et egnet magasin til ATES, eller undersøge for fravær af vandførende 

lag til BTES. Tykkelsen af sand i det pågældende interval er vist med farve-

kode for den enkelte boring. (Som baggrund ses det geologiske jordartskort,, 

som viser jordartstypen nær terræn med standardfarver: mørkebrun er mo-

ræneler, rød og orange er sand). 
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• Boringer der træffer palæogent plastisk ler 

o Udtrækket har til formål at støtte vurdering af mulighederne for at etablere et 

borehulslager i plastisk ler i et givet område. Palæogent plastisk ler er en tæt 

lerformation, som i dele af Østjylland, Himmerland og det vestlige Limfjords-

område findes forholdsvist overfladenært og potentielt er interessant til BTES 

lagre. 

 

• Begravede dale 

o Dette tema viser udbredelse, type og usikkerhed på bestemmelsen af begra-

vede dale i Danmark, se Sandersen & Jørgensen (2016). Temaet er i nær-

værende sammenhæng bl.a. nyttigt ved vurdering af, om der i dybe begra-

vede dale kan findes grundvandsmagasiner uden drikkevandsinteresser. 

 

Grundvandsrelaterede udtræk: 

 

• Vandspejl (m under terræn)  

o Seneste pejling i boringer dybere end 10 m 

 

• Boringsydelser  

o Specifikke ydelser m3/time pr. meter sænkning  

 

• Almene indvindingsboringer  

o Med estimat af koordinat sikkerhed 

 

• Alle indvindingsboringer 

o Med et estimat af hvor der aktuelt indvindes vand vha. en vægtet score, hvor 

1 er ringe sandsynlighed mens 10 er overvejende sandsynlig. 

 

• Kemisk vandtype  

o Grundvandets redoxkemiske vandtype med angivelse af indtagenes dybde 

og analysernes alder 

 

2.1.3 Drikkevandsinteresser 

 

I forbindelse med etablering af den nationale grundvandskortlægning (Thomsen m.fl. 2004), 

er landet opdelt i tre typer af interesseområder. Områderne er oprindeligt administrativt ud-

pegede, men er til dels efterfølgende justeret på baggrund kortlægningens resultater. Mere 

detaljerede kortlægningsresultater findes i områdespecifikke redegørelsesrapporter, der 

også kan tilgås fra applikationen. 

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder, hvor regnvandet nedsiver 

og danner grundvand, som bruges til vandforsyninger af regional betydning, eller som kan få 

regional betydning i fremtiden. 
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Områder med drikkevandsinteresser er områder der har, eller kan have, betydning for vand-

indvinding til mindre vandværker og erhverv. 

 

Områder med begrænsede drikkevandsinteresser er områder, hvor grundvandets vurderede 

mængde og kvalitet gør, at det kun i begrænset omfang kan udnyttes til drikkevandsforsy-

ning. 

 

Gældende kort med udbredelse af områder med drikkevandsinteresser inklusive indvin-

dingsoplande uden for OSD vises on-line fra Danmarks Miljøportal. 

2.1.4 Potentialekort 

I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning blev der ud fra pejledata udarbejdet 

regionale og lokale kort over trykniveauet i forskellige grundvandsmagasiner – såkaldte po-

tentialekort. Potentialekortene give et billede af den overordnede strømningsretning af grund-

vandet (vinkelret på potentialelinjerne) i det pågældende grundvandsmagasin. Der er i web-

applikationen givet mulighed for at vise potentialekort for tre typer af grundvandsmagasiner: 

1. Det overfladenære grundvandsmagasin i det centrale Vestjylland (Ringkøbing Amt), 

se kort her. 

2. En samling af regionale potentialekort for det såkaldte primære grundvandsmaga-

sin, hvilket typisk er udarbejdet af amternes grundvandsafdelinger. Med det primære 

magasin menes det grundvandmagasin, hvor vandindvindingen primært foregår fra. 

Det vil typisk være forskellige magasiner fra landsdel til landsdel. Skønt et potentia-

lekort ikke præcist repræsenterer det grundvandsmagasin, hvor der planlægges var-

melagring, vil man ved hjælp af kortet kunne få en indikation på grundvandets over-

ordnede strømningsretning i området. Se kort her. 

3. Potentialekort for i kalken er udarbejdet i de dele af landet, hvor der er tilstrækkelig 

med pejledata af grundvandsspejlet i kalken. Se kort her 

 

2.1.5 Kortlagte OSD områder 

I webapplikationen er desuden valgt at vise et GIS tema med de områder, hvorfra der fore-

ligger opsummerende redegørelsesrapporter fra den nationale grundvandskortlægning. Te-

maet giver mulighed for at downloade disse rapporter og studere resultaterne i detalje, se 

kort her 

2.1.6 Beskyttede naturområder 

Inden for beskyttede naturområder kan der være særlige forhold, man skal tage højde for i 

vurderingen af, om terrænnær varmelagring er muligt. Præcist hvad der skal tages særlig 

højde for, vil afhænge af naturtypen og de evt. påvirkninger det underjordiske lager vil påføre 

miljøet – potentielt en ændring af jordtemperaturen i nærheden af lageret. 
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Med henblik på indledende at kunne vurdere, om der kan være forhold, som man skal være 

særlig opmærksom på, er der mulighed for i applikationen at vise temakort over forskellige 

følsomme naturtyper, se kort her. 

2.1.7 Forurenede grunde 

For om muligt på forhånd at tage højde for eksisterende jordforurening og/eller grundvands-

forurening på et areal, hvor der planlægges varmelagring, giver GIS-applikationen mulighed 

for at vise Regionernes registrerede jordforureninger udstillet på hhv. vidensniveau 1 (be-

grundet mistanke om forurening) og vidensniveau 2 (dokumentation for forurening), se kort 

her. 

 

2.2 Områder med egnede vandførende lag 

Områder med udvalgte vandførende lag er screenet med henblik på at finde egnede steder 

til grundvandsbaserede varmelagre (ATES-anlæg). Der er i screeningen kortlagt tre typer af 

vandførende lag. 

2.2.1 Sandlag nær terræn 

I screeningen er det tilstræbt at udpege områder med større sammenhængende lag af sand 

og grus nær overfladen. Hertil er dels benyttet det geologiske jordartskort 1:200.000 (Peder-

sen 1989) og dels udtræk fra den geofysiske database GERDA. Fra jordartskortet er udsøgt 

større områder (>1 km2) med senglaciale smeltevandsaflejringer af sand og grus. Disse fo-

rekommer dels som større hedeslette aflejringer i Vestjylland, dels som mindre hedesletter 

og sammenhængende dalaflejringer øst for Hovedopholdslinjen. Desuden er medtaget 

større områder med sen- og postglaciale, marine aflejringer af sand og grus, samt enkelte 

større udvalgte områder med postglacialt ferskvandssand. Områder med (omlejret) diluvial-

sand, som træffes i det glaciale morænelandskab, er ikke medtaget, da tykkelse og udbre-

delse af sådanne lag er usikker. Derudover er der fra geofysikdatabasen GERDA (Møller m. 

fl.2009) udtrukket områder med høj elektrisk modstand (>100 ohmm.) inden for de øverste 

20 m, hvilket indikerer sandede aflejringer. Da det endvidere ønskes, at lagene er vandfø-

rende, er kun medtaget lavtliggende områder (under kote 25 m). 

 

De udpegede områder træffes over det meste af landet. Større områder med smeltevands-

sand og grus findes især på hedesletterne i Vestjylland og i smeltevandsdale i den øvrige 

del af landet. I det sydlige Vendsyssel træffes endvidere områder, der primært udgøres af 

ferskvandssand. I alt findes 264 varmeproducerende anlæg inden for denne områdetype, se 

eksempel her. 

 

For det centrale Vestjylland findes et regionalt potentialekort over grundvandets trykforhold i 

det øvre grundvandsmagasin. Dette kort er tilgængeligt i GIS–applikationen, og kan benyttes 

til vurdering af grundvandets strømningsretning i dette område. 
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Ud over de i denne undersøgelse screenede områder, vil der givetvis være andre områder 

med overfladenært sand, der kan benyttes til ATES. Umiddelbart vil disse være mere lokale 

områder, som kræver en nærmere kortlægning, der ligger uden for dette projekts rammer. 

Imidlertid vil de geologiske og grundvandsmæssige basisdata, som er tilgængelig i GIS,ap-

plikationen, være velegnede til vurdering af mulighederne også i andre områder. 

2.2.2 Kalk nær terræn 

Som del af screeningen er der kortlagt områder, hvor der træffes kalkbjergarter nær terræn. 

Ved screeningen er udvalgt områder, der ifølge det geologiske undergrundskort har fore-

komster af faststående kalk, og hvor kort over prækvartærets højdeforhold (Binzer og 

Stockmarr 1994) sammenholdt med en terrænmodel indikerer, at overfladen af kalken findes 

mindre end 25 m u.t. 

 

De udpegede områder træffes primært langs Limfjorden, ved Mariager, på Djursland samt 

på det østlige Sjælland, Lolland og det østligste Fyn. I alt findes 103 varmeproducerende 

anlæg inden for denne type område, se kort her. 

 

Hvorvidt kalken er egnet til ATES anlæg afhænger primært af permeabiliteten lokalt i kalken. 

Regionale studier på Sjælland har vist, at de største permeabiliteter generelt træffes i de 

øverste 10-15 m af kalken, hvor den ofte er opsprækket, Klitten m. fl. (2006). Der vil dog som 

regel være behov for at kende de specifikke pumpeydelser, der er opnået lokalt i kalken, for 

nærmere at vurdere mulighederne for ATES, se eksempel her. 

 

I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning er der etableret regionale kort over 

trykniveauet i kalken – såkaldte potentialekort. Potentialekortene giver et billede af den over-

ordnede strømningsretning af grundvandet i kalken (vinkelret på potentialelinjerne, se ek-

sempel her). 

2.2.3 Dybere sandlag uden for OSD 

Med henblik på at kortlægge områder, der potentielt kan være egnet til varmelagring ved 

højere temperaturer end de 20 ̊C, der uden dispensation tillades i gældende lovgivning, er 

en række dybere sandede formationer i det vestlige Jylland screenet for drikkevandsinteres-

ser. Områderne, der ligger uden for OSD, er fundet ved hjælp af eksisterende geologiske 

lokalmodeller opstillet ved den nationale grundvandskortlægning. Endvidere er benyttet ek-

sisterende grundvandskemiske analyser til at finde indikationer på dårlig, naturlig vandkvali-

tet. Det drejer sig primært om saltvandspåvirket grundvand og grundvand med en kemisk 

sammensætning, der indikerer ”brunt vand”. 

 

I alt er der udpeget 9 områder som primært indeholder miocæne formationer af kvartssand 

og med begrænset grundvandskvalitet. Inden for disse træffes 25 varmeproducerende an-

læg. De geologiske forhold i de 9 områder er nærmere beskrevet i appendiks 2. 
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2.2.4 Dybe vandførende lag 

For en vurdering af udbredelse, temperaturforhold, og geotermisk potentiale af dybe sand-

stenslag under kalken henvises til Vosgerau m.fl. (2016). For en specifik vurdering af mulig-

hederne for at lagre varmt vand i sandstenslagene ved Aalborg henvises til Kristensen m.fl. 

(2016) og Guldager m. fl. (2018). 

2.3 Områder med begrænset grundvandsstrømning 

Lag med begrænset grundvandsstrømning er screenet med henblik på at finde egnede ste-

der til borehulslagre (BTES-anlæg). Der er i screeningen kortlagt tre typer af områder med 

begrænset grundvandsstrømning. Andre typer, f.eks. områder med tæt moræneler, vil mu-

ligvis også kunne bruges. Dette vil dog kræve en nærmere undersøgelse af det lokale om-

råde, bl.a. for at afgøre, hvorvidt der forekommer grundvandsstrømning i moræneleret. 

 

2.3.1 Områder med en tyk umættet zone 

Der er ved screening udsøgt områder med mere end 20 m til grundvandsspejlet, opdelt i 

områder med 20-30 m til grundvandsspejlet og områder med mere end 30 m til grundvands-

spejlet. Dette er gjort på baggrund af pejlinger af vandstanden, som findes i Jupiterdatabasen 

kombineret med en digital terrænmodel. I første omgang er boringer med mere end 20 m til 

vandspejlet (seneste målte pejling uden pumpedrift) udtrukket fra Jupiter. I områder, hvor der 

er overvægt af sådanne pejlinger, er udbredelsen af området vurderet på baggrund af ter-

rænforholdene angivet i den digitale terrænmodel. Se eksempel her. 

 

Der er i denne udvælgelse ikke taget særlig hensyn til områder med særlige drikkevandsin-

teresser, da et potentielt borehulslager vil blive placeret over grundvandsspejlet, og resultater 

fra mere end 4 år monitering af det eksisterende lager i Brædstrup indikerer, at varmeudbre-

delsen nedefter er begrænset (2oC over 4 år 14 m under lageret, Schmidt & Sørensen 

(2018)). Denne type lager vurderes derfor ved rigtig projektering at kunne opføres inden for 

et område med særlige drikkevandsinteresser.   

 

Effektiviteten af denne type anlæg, inklusive varmetab og potentielle påvirkninger af omgi-

velserne, er estimeret ved modelberegninger i WP2, (Poulsen 2019) og målt i praksis 

(Schmidt & Sørensen 2018) 

 

De fundne områder er på grund af de naturgivne højde- og grundvandsforhold primært be-

liggende i Jylland øst for Hovedopholdslinjen. I alt er der fundet 70 varmeproducerende an-

læg inden for denne type i området. Heraf vurderes der at være > 30 m til grundvandsspejlet 

ved 21 anlæg og mellem 20 og 30 m til vandspejlet ved 49 anlæg. 
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2.3.2 Plastisk ler nær terræn 

I områder med tæt plastisk ler (fra Palæogen) forventes ingen grundvandsstrømning og der-

med heller ikke grundvandsinteresser. Disse områder forventes umiddelbart at kunne benyt-

tes ved etablering af borehulslagre. Det skyldes bl.a. at den plastisk ler har en lav varmeled-

ningsevne (Ditlefsen & Sørensen 2014), og forventeligt en høj varmekapacitet på grund af et 

højt naturligt vandindhold.  

 

Effektiviteten af denne type anlæg, inklusive varmetab og potentielle påvirkninger af omgi-

velserne ved denne type anlæg, estimeres ved modelberegninger i WP2 af dette projekt, se 

Poulsen (2019). 

 

Ved screeningen er der udvalgt områder, der ifølge det geologiske undergrundskort har fo-

rekomster af faststående plastisk ler, og hvor kort over prækvartærets højdeforhold (Binzer 

og Stockmarr 1994) sammenholdt med en terrænmodel indikerer, at overfladen af leret fin-

des mindre end 25 m u.t. I udarbejdelse af kortet er endvidere inddraget tidligere boringsba-

serede søgninger efter palæogent ler i forbindelse med en screening af mineralske råstoffer 

i Danmark (Ditlefsen m. fl. 2015). 

 

De udpegede områder er fundet i et bælte fra den vestlige Limfjord over Himmerland og 

videre sydpå langs den østjyske kyst. Endvidere træffes enkelte områder på Fyn og Sjæl-

land. I alt 23 varmeproducerende anlæg findes inden for denne områdetype. Se eksempel 

her. 

2.3.3 Områder med grundfjeld (Bornholm) 

På Bornholm træffes fast grundfjeld af granit, gnejs og hårde sandsten tæt på terræn over 

det meste af øen. Overordnet forventes disse bjergarter fra et stykke under overfladen at 

være relativt tætte og usprækkede uden for de på undergrundskortet kortlagte forkastnings-

zoner, og varmelagring forventes primært at kunne ske med BTES teknologi i borehulslagre. 

I forvejen findes en række lukkede jordvarmeboringer på øen. Der er ved screeningen regi-

streret 7 varmeproducerende anlæg inden for områder med hårdt grundfjeld, se kort her. 

Nogle af disse ligger dog inden for OSD, hvilket der må tages højde for ved forundersøgelser 

til et eventuelt anlæg. 

 

Bjergarterne forventes at have forholdsvis høje varmeledningsevner og varmeudvekslingen 

forventes at ske relativt hurtigt. Eksisterende erfaringer med borehulslagre i grundfjeld i Sve-

rige er beskrevet af Manonelles (2014) og Kallesøe m.fl. (2019). Effektiviteten af BTES anlæg 

i grundfjeld er desuden estimeret ved modelberegninger af Poulsen (2019). 
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3. Gældende lovgivning 

I dette kapitel gennemgås gældende lovgivning med relation til geologisk varmelagring, og 

der gives forslag til justering og præcisering af denne.  

 

Geologisk varmelagring reguleres overordnet af i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 om be-

skyttelse af jord og grundvand, (LBK nr. 1121 af 03/09/2018) suppleret af ”VVM Bekendtgø-

relsens” regler om ”Dybe boringer på >10 m” og ”industrianlæg til fremstilling af elektricitet, 

damp og varmt vand” (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). Specifikt reguleres lavtemperatur ATES 

anlæg endvidere af Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg 

(p.t. BEK nr. 1716 af 15/12/2015) og subsidiært af Vandforsyningsloven efter hvilken der 

gives indvindingstilladelse.  Endelig reguleres borearbejde i den nære undergrund og tilhø-

rende indberetning til GEUS af Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land (BEK nr. 1260 af 28/10/2013). 

3.1 Varmelagring i grundvandsmagasiner, ATES anlæg m.v. 

ATES anlæg der reinjicerer grundvand med lave temperaturer reguleres af Bekendtgørelse 

om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg (p.t. BEK nr. 1716 af 15/12/2015).   

 

Bekendtgørelsen finder også anvendelse, når der er et element af sæsonmæssig varmelag-

ring. Ved afledning via boring til grundvandsmagasinet må afløbstemperaturen ikke overstige 

25oC, og i gennemsnit over en måned ikke over 20oC. I bekendtgørelsen stilles desuden krav 

til geologiske forundersøgelser.  

 

Der skal således udføres undersøgelser, der tilvejebringer oplysninger om: 

 

a) grundvandsmagasinets geologi og udstrækning (horisontalt såvel som vertikalt) 
b) grundvandsmagasinets hydrauliske egenskaber 
c) grundvandsmagasinets hydrogeologiske forhold 
d) grundvandsmagasinets kemi og mikrobiologi  
e) grundvandsmagasinets hydrotermiske egenskaber 

Endvidere er der krav om, at det ved forudgående modelberegninger skal sandsynliggøres, 
at 

 
1) den enkelte injektion af grundvand sammen med tidligere tilladte injektioner til 

samme grundvandsmagasin ikke medfører en sådan opvarmning af grundvands-
magasinet, at grundvandstemperaturen i de bestående anlæg til vandindvinding til 
brug for vandforsynings- eller grundvandskøleanlæg stiger med mere end 0,5 0C . 

 
2) grundvandsressourcen i områder med særlige drikkevandsinteresser efter en peri-

ode på 10 år efter driftsstop vil være anvendelig til vandindvinding til brug for vand-
forsyning. 

 

ATES anlæg kræver endvidere en indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven (LBK 

nr.118 af 22/02/2018) og behandles desuden efter retningslinjerne i Miljøbeskyttelsesloven 

og VVM redegørelsen, se nedenstående. 
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3.2 Højtemperaturlagring i dybere lag. HTES anlæg m.v. 

Varmeindvinding fra dybere lag reguleres overordnet af Undergrundsloven (Bekendtgørelse 

af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (LBK nr. 1190 af 21/09/2018), hvori der bl.a. 

kræves en indledende tilladelse til efterforskning efter geotermiske ressourcer med krav til 

de specifikke forundersøgelser. Det vurderes umiddelbart, at bekendtgørelsen også vil finde 

anvendelse ved ansøgning om varmelagring i den dybere undergrund (>~300 m u.t.). 

3.3 Borehulslagre, BTES anlæg m.v. 

Lukkede boringer til varmeindvinding reguleres af Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (pt. 

BEK nr. 240 af 27/02/2017). I denne stilles krav til placering, konstruktion inkl. krav om tryk-

prøvning af anlæg og egenkontrol. m.v. Endvidere stilles krav til den kemiske sammensæt-

ning af cirkulerende brine (kølevæske). Boringer dybere end 5 m betragtes som A-boringer 

og skal således indberettes til GEUS (i ligheden med boringer til ATES anlæg). 

 

Borehulslagre og hybride varmelagre med lukkede jordvarmeboringer falder imidlertid ikke 

entydigt inden for denne lovgivning og reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og VVM be-

kendtgørelsen, se nedenstående.  

3.4 Vurdering af anlæggets virkning på miljøet 

LBK nr. 1225 af 25/10/2018.(VVM bekendtgørelsen) beskriver overordnet de procedurer 

myndighederne (kommunerne) skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter. Projekter in-

den for bestemte kategorier, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, må 

ikke påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse efter en miljøvurdering af 

projektets indvirkning på miljøet – en såkaldt VVM redegørelse.  Hvorvidt der i det enkelte 

tilfælde skal foretages en miljøvurdering, afgøres ved en indledende VVM screening. I denne 

sammenhæng vil anlæg til geologisk varmelagring høre under kategorien dybde boringer på 

>10 m (bilag 2, punkt 2, litra d) og kategorien industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp 

og varmt vand, (bilag 2, punkt 3, litra a). I vurderingen inddrages relevante påvirkningskrite-

rier listet i bekendtgørelsens bilag 3 samt resultaterne af høringerne efter bekendtgørelsens 

§ 32. 

 

Ved vurderingen af, om der skal laves en VVM redegørelse af ATES-anlæg, lægges i sags-
behandlingen i Københavns Kommune ifølge Jørgensen (2015) særlig vægt på følgende 
forhold for at et anlæg ikke kræver en VVM redegørelse: 
 

• at anlægget skal køre med termisk balancering  

• at det planlagte køleanlæg er et lukket anlæg, hvor der ikke kan forekomme blan-
ding af grundvand og væske i køleanlægget, 

• at anlægget skal køre uden nogen form for vandbehandling, således at uønskede 
geokemiske reaktioner og eventuel forurening ved lækage i systemet undgås, 

• at der ikke sker en uhensigtsmæssig vandudveksling mellem forskellige grund-
vandstyper, 
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• at det vurderes usandsynligt, at nærliggende vandforsyninger vil blive påvirket af 
hydrauliske eller termiske forandringer, 

• at det dybtliggende anlæg ikke forventes at ville forstyrre natur, vådområder, fre-
dede områder eller bygninger i de umiddelbare omgivelser 

 

Ved vurdering af borehulslageret (BTES anlægget) i Brædstrup, som ikke blev fundet VVM 
pligtigt lagde Horsens Kommune (2010) lagt særligt vægt på: 

• at hensynet til grundvandsinteresserne i området er tilgodeset 

• at bevaringsmålsætninger for beskyttelsesområder er tilgodeset 

• at eventuelle indbliksgener vil kunne imødegås 
 

• at anlægget producerer vedvarende energi på en ny innovativ måde 

3.5 Forslag til justering af gældende lovgivning 

Flere lagertyper er ikke dækket ind under de anlægsspecifikke bekendtgørelser, og tilladel-

ser gives primært efter miljøbeskyttelseslovens generelle regler for jord og grundvand sup-

pleret med VVM bekendtgørelsen. Med henblik på give bygherre og myndigheder et bedre 

overblik over, hvad en ansøgning kræver, hvilke kriterier der lægges til grund for en afgø-

relse, og hvilke krav der bør stilles til et bestemt anlæg, anbefales det, at der udarbejdes en 

eller flere vejledninger, som præciserer retningslinjerne for at give tilladelse til de enkelte 

lagertyper ud fra en samlet præsentation af lovgrundlag og opdateret faglig geologisk og 

teknisk viden. 

 

Som led i gennemgangen af den gældende lovgivning, der berører geologisk varmelagring 

har vi supplerende bedt tre førende rådgivningsfirmaer inden for geologisk varmelagring om 

at kommentere på de gældende regelsæt med henblik at komme med specifikke forslag til 

præcisering og smidiggørelse af reglerne. 

3.5.1 BEK nr. 176 af 15/12 2015 

Stig Niemi Sørensen, Enopsol, anfører, at ATES anlæg i bekendtgørelsen generelt bør frem-

stå som en selvstændig anlægstype på linje med de beskrevne varmeindvindingsanlæg og 

grundvandsanlæg. På baggrund af pilotstudier (Naturstyrelsen, 2016) foreslås at: 

 

ved afledning fra grundvandskøleanlæg eller ATES-anlæg via boring til grundvandsmagasi-

net må afløbstemperaturen ikke overstige 35 ̊C, og gennemsnitligt over en måned må af-

løbstemperaturen maksimalt ligge på 30 ̊C, når anlægget udstyres med termisk balance in-

den for hvert driftsår og således at der inden for en driftsperiode på 3 år er opnået en gen-

nemsnitlig temperatur i grundvandsmagasinet, svarer til naturtilstanden inden anlægsetable-

ringen. 

 

Der foreslås endvidere en ny ansøgningsprocedure, der først omfatter tilladelse til prøvebo-

ringer med specifikation af de dertil knyttede analyser i hhv. §6 inklusive pumpetest tæt på 

den senere driftssituation. På baggrund af disse forundersøgelser søges efterfølgende om 
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endelig tilladelse af anlægget. Der gives endvidere anbefalinger til, hvad den løbende moni-

torering af anlæggene og dataopsamling bør omfatte. Det foreslås endvidere at der udarbej-

des en liste over sagkyndige, som er godkendt til at foretage eftersyn i henhold til §21. Det 

samlede forslag fra Enopsol til revision af bekendtgørelsen (foregående version BEK 1206, 

24-11-2012) findes i appendiks 3. 

 

I tråd med ovenstående fremfører Lars Hjortshøj Jacobsen, ATES a/s at lækageovervågning 

bør ske ved med en veldokumenteret metode samt at det bør overvejes at oprette en certifi-

cering af aktører. Det foreslås endvidere at lagringstemperaturer over 20-25 oC bør kunne 

tillades på kommunalt niveau, og ikke som en dispensation hos Miljøstyrelsen. Desuden fo-

reslås det præciseret i bekendtgørelsen, at der i installationerne kun må anvendes materia-

ler, som ikke giver anledning til afsmitning (VA godkendte materialer). 

 

Karsten Juul, PlanEnergi anfører, at man børe sikre sig, at der ved ATES anlæg er samme 

grundvandskemiske redoxpotentiale ved reinjektionsboringen som ved indvindingsboringen, 

hvilket ikke altid er tilfældet, skønt to boringer er filtersat i samme magasin. Angående læka-

geovervågning bemærkes, at man for at undgå ammoniak/smøreolie forurening fra varme-

pumpen til magasinet bl.a. vil kunne installere er en ammoniaksensor (pH måler), der udløser 

en alarm og automatisk øjeblikkelig nedslukning af anlægget ved for høj pH. Sådanne sen-

sorer anvendes i Holland.  

3.5.2 BEK nr. 240 af 27/02/2017 

Lars Hjortshøj Jacobsen ATES a/s påpeger, at bekendtgørelsen generelt kun omhandler 

jordvarmeanlæg og ikke jordkøling og lagringsanlæg, hvilket er uhensigtsmæssigt. Det fore-

slås endvidere, at der i bekendtgørelsen defineres et tillæg for større/industrielle anlæg over 

en vis mængde brine (øget forureningsrisiko) med krav om årligt tilsyn af fagteknisk perso-

nale, og at det bør overvejes at oprette en certificering af aktører. I den forbindelse skal det 

bemærkes, at den kommende CEN-standard og den kommende Best Practice (Quality Ma-

nagement in Design, Construction and Operation of Borehole Systems) under IEA ECES 

Annex 27 anbefaler en differentiering mellem hus-anlæg og ”store” anlæg. 
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4. Sammenfatning 

Nærværende rapport omhandler screening af geologiske forhold, der er egnede til varme-

lagring og en gennemgang samt evaluering af gældende lovgivning på området. 

4.1 Geologisk screening 

Kravene til de geologiske forhold afhænger af, hvilken lagringsteknologi der benyttes. Over-

ordnet kan opregnes fire teknologier / anlægstyper, som kan anvendes til varmelagring i un-

dergrunden: 

 

Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) 

 

Med ATES teknologien lagres grundvand (opvarmet til maksimalt 20oC) i vandførende 

lag i den nære undergrund til senere genindvinding. Denne type anlæg kræver et sikkert 

kendskab til udbredelse af det pågældende grundvandsmagasin samt til de hydrologi-

ske og grundvandskemiske forhold i magasinet. ATES anlæg reguleres af Bekendtgø-

relse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg. I bekendtgørelsen stilles 

bl.a. krav til temperaturer, geologiske forundersøgelser og indledende modelberegnin-

ger for at få tilladelse til et anlæg. 

 

High Temperature Energy Storage (HTES) 

 

Ved HTES lagres energi i undergrunden som varme ved injektion af opvarmet vand ved 

høje temperaturer (ofte over >60oC). For at beskytte overfladenære grundvandsressour-

cer, vil der i praksis langt overvejende være tale om anvendelse af vandførende lag 

dybere end 300 m u.t. Bortset herfra svarer principperne bag lagring og indvinding stort 

set til ATES, men de relevante lag vil i forvejen ofte have en forhøjet temperatur og til 

dels også være under et forhøjet tryk. Grundlæggende kræves et solidt kendskab til de 

potentielle reservoirer og dæklags sammensætning samt deres hydrauliske og termiske 

egenskaber. Oftest er reservoirets effektive porøsitet den afgørende faktor for effektivi-

teten af et anlæg.  

 

Borehole Thermal Energy Storage (BTES) 

 

BTES anlæg kaldes også for borehulslagre, og består af boringer med indstøbte, luk-

kede varmeslanger, som anlægges relativt tæt i en klynge. Ved cirkulation af en opvar-

met væske i slangerne, opvarmes den omgivende formation. Genindvinding sker ved at 

cirkulere en relativ kold væske, der opvarmes fra formationen. Da det er vigtigt at den 

lagrede varme så vidt mulig forbliver inden for selve lagret, må der kun være meget 

begrænset grundvandsstrømning gennem varmelageret. Det betyder, at bestemte geo-

logiske miljøer er mere velegnede end andre. Det drejer sig (under danske forhold) pri-

mært om:  

 

• Områder med dybtliggende grundvandsspejl og dermed en tyk umættet zone. 
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• Områder med tykkere lag af tæt ler 

• Områder med tæt grundfjeld (Bornholm) 

• Områder med tæt (usprækket) kalk 

 

Hybride varmelagre 

I hybride varmelagre kombineres fordelene ved borehulslagre til sæsonlagring med for-

delene ved lagring i vandtanke. Som princip er der tale om en nedgravet central vandtank 

omgivet af et borehulslager. Lagring og forbrug sker via varmeudveksling med det cen-

trale vandlager. Herved kombineres lagerkapaciteten i borehulslagret med muligheden 

for hurtigere lagring og forbrug af varme fra vandtanken. Som ved et traditionelt borehul-

slager ønskes den opmagasinerede varme så vidt muligt bibeholdt i lageret, hvorfor 

grundvandsstrømning omkring lageret er uønsket. De geologiske krav til placering af et 

hybridlager svarer således til kravene til et borehulslager, se ovenstående. 

 

Ud over kortlægningen af de geologiske muligheder, berøres tekniske, miljømæssige og lov-

givningsmæssige krav til den enkelte anlæg overordnet i rapporten. 

 

Den udførte screening bygger på eksisterende geologiske og administrative data tilgænge-

lige hos GEUS, Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen. Den har overordnet sigtet mod at 

kortlægge dels overfladenære områder med egnede vandførende lag til ATES, dels overfla-

denære områder med begrænset grundvandsstrømning til BTES. Resultaterne af den ud-

førte screening kan ses på en til formålet udviklet webapplikation (WEB GIS) sammen med 

relevante geologiske og administrative hjælpetemaer, se appendiks 1. 

 

For en vurdering af mulighederne for varmelagring i dybere formationer henvises til separate 

studier hhv. af mulighederne i dybe sandstenslag ved Aalborg (Kristensen m.fl. 2016) hhv. i 

Skrivekridtet ved København (Kristensen m.fl. 2017). 

 

Der er ved screeningen kortlagt tre overordnede typer af egnede vandførende lag: 

 

• Sandlag nær terræn 

Her er tilstræbt at udpege større sammengængende lag af sand og grus nær over-

fladen. Udpegningen bygger dels på Det geologiske Jordartskort (1:200.000) og dels 

på udvalgte data fra den geofysiske database GERDA. I alt findes 264 varmeprodu-

cerende anlæg inden for denne områdetype. 

 

• Kalk nær terræn 

Områder, hvor kalkoverfladen træffes mindre end 25 m under terræn, er kortlagt ud 

fra undergrundsbjergarternes udbredelse og højdeforhold. De udpegede områder 

træffes primært langs Limfjorden, ved Mariager, på Djursland samt på det østlige 

Sjælland, Lolland og det østligste Fyn, I alt findes 103 varmeproducerende anlæg 

inden for denne type område. 

 

• Dybere vandførende lag uden særlige drikkevandsinteresser 

 Med henblik på at kortlægge områder, der potentielt kan være egnet til forsøgsmæs-

sig varmelagring ved højere temperaturer end de 20 ̊C, er en række dybere sandfo-

rekomster uden særlige drikkevandsinteresser udpeget. Områderne er fundet ved 
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hjælp af eksisterende geologiske lokalmodeller opstillet ved den nationale grund-

vandskortlægning. Endvidere er benyttet eksisterende grundvandskemiske analyser 

til at finde indikationer på dårlig, naturlig vandkvalitet. I alt er der udpeget 9 områder 

som primært indeholder miocæne formationer af kvartssand og med begrænset 

grundvandskvalitet. Inden for disse træffes 25 varmeproducerende anlæg.  

 

Der er ved screeningen endvidere kortlagt tre overordnede områdetyper med begrænset 

grundvandsstrømning: 

 

• Områder med en tyk umættet zone 

Der er på baggrund af vandstandspejlinger og terrænmodel kortlagt områder med mere 

end 20 m, henholdsvis 30 m til grundvandsspejlet. De fundne områder er på grund af de 

naturgivne højde- og grundvandsforhold primært beliggende i Jylland øst for Hovedop-

holdslinjen. På baggrund af moniteringsresultater fra borehulslageret i Brædstrup, der 

viser begrænsede temperaturstigninger under lageret, vurderes det, at borehulslagre ved 

rigtig projektering og monitorering forsvarligt kan opføres inden for et område med sær-

lige drikkevandsinteresser(OSD). OSD indgår således i de kortlagte områder. I alt er der 

fundet 70 varmeproducerende anlæg inden for denne type af område. Heraf vurderes 

der at være >30 m til grundvandsspejlet ved 21 anlæg og mellem 20 og 30 m til vand-

spejlet ved 49 anlæg. 

 

 

• Plastisk ler nær terræn 

 

I områder med tæt plastisk ler forventes ingen grundvandsstrømning og dermed heller 

ikke grundvandsinteresser. Disse områder forventes umiddelbart at kunne benyttes ved 

etablering af borehulslagre. De udpegede områder, hvor der er mindre end 25 m fra 

terræn til den plastiske ler, er fundet i et bælte fra den vestlige Limfjord over Himmerland 

og videre sydpå langs den østjyske kyst. Endvidere træffes enkelte områder på Fyn og 

Sjælland. I alt 23 varmeproducerende anlæg findes inden for denne områdetype. 

 

• Områder med grundfjeld 

 

På Bornholm træffes fast grundfjeld af granit, gnejs og hårde sandsten nær terræn over 

det meste af øen. Overordnet forventes disse bjergarter fra et stykke under overfladen 

at være relativt tætte, og varmelagring forventes primært at kunne ske med i borehuls-

lagre. Der er ved screeningen registreret 7 varmeproducerende anlæg inden for områder 

med hårdt grundfjeld. Nogle af disse ligger dog inden for OSD, hvilket der må tages højde 

for ved forundersøgelser til et eventuelt anlæg.  

4.2  Eksisterende lovgivning 

Geologisk varmelagring reguleres overordnet af i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 om be-

skyttelse af jord og grundvand, (LBK nr. 1121 af 03/09/2018) suppleret af ”VVM Bekendtgø-

relsens” regler om ”Dybe boringer på >10 m” og ”industrianlæg til fremstilling af elektricitet, 

damp og varmt vand” (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).  
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Specifikt reguleres grundvandsbaserede energianlæg i den nære undergrund af Bekendtgø-

relse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg (p.t. BEK nr. 1716 af 

15/12/2015) og subsidiært af Vandforsyningsloven efter hvilken, der gives indvindingstilla-

delse.  Det gælder også for ATES anlæg med et element af sæsonmæssig varmelagring. 

Ved afledning via boring til grundvandsmagasinet må afløbstemperaturen ikke overstige 25 o 

C og i gennemsnit over en måned ikke være højere end 20o C. I bekendtgørelsen stilles 

desuden en række specifikke krav til geologiske forundersøgelser.  

 

Endelig reguleres borearbejde i den nære undergrund og tilhørende indberetning til GEUS 

af Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK nr. 1260 af 

28/10/2013). 

 

En gennemgang af lovkomplekset har ledt til følgende overordnede konklusioner og anbefa-

linger: 

Flere lagertyper er ikke dækket ind under de anlægsspecifikke bekendtgørelser, og tilladel-

ser gives primært efter miljøbeskyttelseslovens generelle regler for jord og grundvand sup-

pleret med VVM bekendtgørelsens regler. Med henblik på give bygherre og myndigheder et 

bedre overblik over, hvad en ansøgning kræver, hvilke kriterier der lægges til grund for en 

afgørelse, og hvilke krav der bør stilles til et bestemt anlæg anbefales det, at der udarbejdes 

en eller flere vejledninger, som præciserer retningslinjerne for at give tilladelse til de enkelte 

lagertyper ud fra en samlet præsentation af lovgrundlag og opdateret faglig geologisk og 

teknisk viden. 

•  

• Specifikt anbefales det, at ATES anlæg eksplicit skrives ind i bekendtgørelse om 

varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg. 

 

• Da et eksisterende pilotstudie i et bestemt grundvandsmagasin indikerer, at injektion 

af vand ved 30o C her ikke medfører kritisk mikrobiel vækst, anbefales det, at der 

åbnes op for og tilskyndes til supplerende undersøgelser af de eventuelle miljømæs-

sige effekter ved lageranlæg, der injicerer vand over 20o C i grundvandsmagasiner 

med forskellige kemiske og mikrobielle sammensætninger. 
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Bilag 1 

GIS-applikation til vurdering af mulighederne for varmelagring i 
den nære undergrund 

 

Varme- og energisektoren i Danmark er i disse år i gang med en gennemgribende omstilling 

til vedvarende energi. Det omfatter bl.a. en kraftig udbygning med anlæg, der udnytter sol og 

vind samtidig med, at der også sker en udvikling af mulighederne for at anvende varmt vand 

fra undergrunden (geotermi). Imidlertid kan solvarme primært produceres i sommerhalvåret, 

mens vindmøllestrøm produceres endnu mere ujævnt. Derfor er en af de store udfordringer 

ved omstillingen til vedvarende energi at kunne lagre overskydende energi til der er brug for 

den, typisk om vinteren.  

En nærliggende måde at lagre overskudsvarme på, er at benytte de geologiske lag i vores 

undergrund som depot for varmen. Herved spares bl.a. betydelig plads på overfladen, hvilket 

især kan være en fordel i byområder. Store fleksible varmelagre giver desuden muligheder 

for at udnytte overskudsvarme fra eksisterende industriproduktion, som ellers i mange til-

fælde blot udledes til omgivelserne.  

De senere års forskning har imidlertid vist, at det ikke er alle steder, der er lige velegnede til 

at lagre varme, og det derfor er nødvendigt at tage højde for de lokale geologiske forhold, 

når man planlægger og dimensionerer et underjordisk varmelager. Da fjernvarmeværker og 

andre energiproducerende virksomheder er spredt over hele landet, er det derfor vigtigt at 

have et overblik over de lokale geologiske muligheder for at etablere et geologisk varmela-

ger. Der er derfor udført en landsdækkende screening af de lokale muligheder for geologisk 

varmelagring. Screeningen tager udgangspunkt i eksisterende geologiske data og viden 

samlet i de nationale databaser hos GEUS. Screeningsprocessen, og de valg der er truffet i 

forbindelse hermed, er nærmere beskrevet i baggrundsrapport til EUDP (Ditlefsen m.fl. 

2019). 

 

Resultaterne af screeningen præsenteres på en særlig udviklet WebGIS sammen med rele-

vante baggrundsdata. Det er tanken, at denne applikation skal give varmeforsyninger, myn-

digheder og rådgivere mulighed for nærmere at vurdere mulighederne og planlægge videre 

undersøgelser lokalt. Nærværende skrift er en kortfattet vejledning i praktisk brug af applika-

tionen, der kan tilgås fra GEUS´ hjemmeside på adressen:  

 

http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=varmelagring 
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1  Introduktion til den generelle funktionalitet 

 

Applikationen består til højre af et kortvindue, hvor forskellige navigationsværktøjer kan 

vælges. Til venstre findes lag-panel der giver brugeren mulighed for at ”tænde” og ”slukke” 

forskellige GIS lag. Se figur B1-1. 

 

 
 

Figur B1-1: Applikationen er opbygget med et lagpanel til venstre og kortvindue til højre. (link)  

 

Et logo med en kort introduktion til applikationen ses endvidere i øverste højre hjørne. Her 

er også link til Portalen for dyb geotermi, se figur B1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B1-2: Logo og link til Portal for dyb geotermi 

 

1-1   Kortet 

Man navigerer i kortet ved hjælp af funktionerne i det vandrette panel i toppen. Forklaring til 

funktionerne vises, når man rører dem, se figur B1-3. Foruden disse funktioner findes to 

zoom knapper i kortets nederste højre hjørne. 
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Figur B1-3. Navigationspanel 

 

Særlig skal nævnes ”Gå til sted” funktionen, der er en hurtig, effektiv måde at zoome ind på 

et lokalt område, ved blot at skrive et lokalt bynavn. 

1-2   Lagpanelet 

Lagene i lagpanelet er opdelt i fire laggrupper relevante for varmelagring: Overblik,  Geologi, 

Grundvand og Andre lag -samt to generelle laggrupper Tilføj dine egne data og Baggrunds-

kort. Ved at klikke på en laggruppe åbnes eller lukkes den, så lagene i gruppen bliver tilgæn-

gelige og kan aktiveres eller skjules, se figur B1-4. 

 

 
 

Figur B1-4 lagpanelet 

 

Når man aktiverer et lag, bliver det synligt på kortet, og der åbnes et tilhørende legende-

vindue, når laget har en legende. Bemærk at enkelte lag som f.eks. borings-cyklogrammer 

først vises, når der er zoomet ind på et nærområde, se nedenstående. Når et lag er aktivt, 

åbnes desuden mulighed for yderligere tilpasning af visningen m.m., se figur B1-5. 

´ 



 

 

 

36 G E U S 

 
 

Figur B1-5: Når et lag aktiveres åbnes en undermenu der giver mulighed for tilpasning, eksport og filtrering 

af det pågældende lags data. De filtrerede data vises i et listevindue. Fra lister med boredata er der generelt 

mulighed for at se individuelle borerapporter fra den nationale boringsdatabase (Jupiter).  

 

Der er mulighed for filtrering af en delmængde af lagets data, f.eks. boringers dybde. De 

valgte data kan vises i et særskilt listevindue. Fra alle lister med boringer er der link til borer-

apporter i databasen Jupiter, og listen kan eksporteres som et regneark. Desuden er der 

mulighed for eksport til eget lokale GIS miljø. Endelig kan justeres på hvor transparent sig-

naturen ønskes i kortvinduet, Se figur B1-5. 

2  Tilgængelige data 

2-1   Overblik 

Via laggruppen Overblik får man adgang til laget Mulige områder, der er de områder, der er 

kortlagt ved den udførte screening. Der skelnes imellem seks områdetyper med forskellig 

geologi. Disse er opdelt i områder med sammenhængende vandførende lag egnet til etable-

ring af grundvandsvandsbaserede anlæg (ATES) og områder med begrænset grundvands-

strømning egnet til borehulslagre (BTES), se figur B1-6. 
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Figur B1-6 

 

Efter aktivering af laget bliver det muligt at filtrere en af de seks områdetyper til separat vis-

ning. Kriterierne og databehandling ved udvælgelse / screening af områderne er beskrevet 

af Ditlefsen m.fl. (2019). 

 

Fra panelet Overblik kan endvidere vises beliggenhed og baggrundsdata for varmeproduce-

rende anlæg i Danmark, se eksempel. Temaet er udarbejdet af Energistyrelsen 2018. 
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2-2   Geologi 

Det er fra applikationen muligt at tegne profilsnit med boringsoplysninger ved hjælp af teg-

neværktøj i navigationspanelet, se figur B1-7. 

 

 
 

Figur B1-7: Udtegning af geologisk profilsnit med boredata. 

 

For nærmere at kunne vurdere den geologiske lagfølge omkring et muligt varmelager, findes 

desuden en række støttetemaer, som, hvor det er muligt, opdateres kontinuerligt ved online 

udtræk direkte fra boringsdatabasen Jupiter (Hansen & Pjetturson, 2011). 

 

• Boredata vist på kort som cyklogrammer 

o Grafisk plot af boringer til at give overblik over lagfølge og vandspejl 

 

• Boringer dybere end 10 m med beskrevet lagfølge. 

o Udtrækket har til formål at vise boringer med relevant information for geolo-

gisk varmelagring ved at udelade meget korte boringer, og boringer hvor lag-

følgen ikke kendes. 

 

• Tykkelse af sand og grus indenfor bestemte dybdeintervaller 

o Disse udtræk har til formål at støtte vurdering af, om der i et område kan 

findes et egnet magasin til ATES, eller undersøge for fravær af vandførende 

lag til BTES. Tykkelsen af sand i det pågældende interval er vist med farve-

kode for den enkelte boring. (Som baggrund ses det geologiske jordartskort, 
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som viser jordartstypen nær terræn med standard farver: mørkebrun er mo-

ræneler, rød og orange er sand). 

. 

 

• Boringer der træffer palæogent plastisk ler 

o Udtrækket har til formål at støtte vurderingen af mulighederne for at etablere 

et borehulslager i plastisk ler i et givet område. 

 

• Begravede dale 

o Dette tema viser udbredelse, type og usikkerhed på bestemmelsen af begra-

vede dale i Danmark, Sandersen & Jørgensen (2016). Temaet er i nærvæ-

rende sammenhæng bl.a. nyttigt ved vurdering af, om der i dybe begravede 

dale kan findes grundvandsmagasiner uden drikkevandsinteresser. 

 

2-3   Grundvand 

For nærmere at kunne vurdere grundvandsforholdene omkring et muligt varmelager, findes 

en række støttetemaer, som, hvor det er muligt, er opdateret online ved udtræk direkte fra 

boringsdatabasen Jupiter. 

 

• Vandspejl (m under terræn)  

o Seneste pejling i boringer dybere end 10 m. Temaet er relevant for alle an-

lægstyper, hvor dybden til grundvandsspejlet har betydning. 

 

• Boringsydelser  

o Specifikke pumpeydelser m3/time pr. meter sænkning. Temaet er især rele-

vant for ATES anlæg 

 

• Vandtyper  

o Grundvandets redoxkemiske vandtype med angivelse af indtagenes dybde 

og analysernes alder. Temaet er relevant til vurdering af, i hvor høj grad der 

er risiko for kemisk udfældning i forbindelse med cirkulering af grundvandet. 

 

• Almene indvindingsboringer  

o Med estimat af koordinat sikkerhed. Temaet er for alle typer overfladenære 

varmelagre vigtig ved vurdering afstande til og mulig påvirkning af almene 

indvindingsboringer. 

 

• Alle indvindingsboringer 

o Med estimat af hvor der aktuelt indvindes vand vha. en vægtet score, hvor 1 

er ringe sandsynlighed, mens 10 er overvejende sandsynlig. 

 

• Drikkevandsinteresser  

o Temaet viser områder med Særlige Drikkevandsinteresse (OSD) og områder 

med Drikkevandsinteresser (OD) samt indvindingsoplande uden for OSD. 
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Temaet, der er udarbejdet i forbindelse med den nationale grundvandskort-

lægning, inddrages normalt i kommunernes sagsbehandling af jordvarmean-

læg og anlæg til varmelagring. Det kan dog variere, hvad den enkelte kom-

mune tillader inden for OSD. Af temaet fremgår desuden implicit, hvor der er 

Begrænsede drikkevandsinteresser. Disse områder ligger ofte ud til kysten, 

og rummer potentielt en mulighed for tilladelse til varmelagring ved højere 

temperaturer.  

 

• Grundvandskortlægning 

o Hovedresultaterne fra den nationale grundvandskortlægning er tilgængelige 

via temaet Grundvandskortlægning, der viser de områder, hvorfra der fore-

ligger opsummerende redegørelsesrapporter fra den nationale grundvands-

kortlægning. Temaet giver ved ”klik” inden for det kortlagte område mulighed 

for at downloade den tilhørende rapport og studere kortlægningsresultater fra 

lokalområder i detalje. 

 

• Potentialekort  

o I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning blev der udarbejdet 

regionale og lokale kort over trykniveauet i forskellige grundvandsmagasiner 

– såkaldte potentialekort. Potentialekortene giver et billede af den overord-

nede strømningsretning af grundvandet (vinkelret på potentialelinjerne) i det 

pågældende grundvandsmagasin. Der er i laggruppen Grundvand mulighed 

for at vise potentialekort for tre typer af grundvandsmagasiner: 

 

• En samling af regionale potentialekort, typisk udarbejdet af amterne 

for det såkaldte primære grundvandsmagasin. Med det primære ma-

gasin menes det grundvandmagasin, hvor vandindvindingen primært 

foregår fra. Det vil typisk være forskellige magasiner fra landsdel til 

landsdel. I lagpanelet kan man filtrere, så der kun vises et enkelt af 

disse kort. Skønt et sådant potentialekort ikke præcist repræsenterer 

det grundvandsmagasin, hvor der planlægges varmelagring, vil man 

ved hjælp af kortet kunne få en indikation på grundvandets overord-

nede strømningsretning i området. Se kort her. 

 

• Potentialekort for grundvandsmagasinet i kalken er udarbejdet i de 

dele af landet, hvor der er tilstrækkeligt med pejlinger af grundvands-

standen i kalken. Se kort her. 

 

• Potentialekort for det overfladenære grundvandsmagasin i det cen-

trale Vestjylland (Ringkøbing Amt), se kort her. 
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2-4   Andre lag 

Via lagpanelet Andre lag kan vises andre temaer, der kan have betydning ved etablering af 

geologiske varmelagre: 

 

• Beskyttede naturområder  

o Med henblik på indledende at kunne vurdere, om der kan være forhold, som 

man skal være særlig opmærksom på, er der mulighed for i applikationen at 

vise temakort over forskellige følsomme naturtyper. 

 

• Forurenede grunde  

o For om muligt på forhånd at tage højde for eksisterende jord- (og grund-

vands-) forurening på et areal, hvor der planlægges varmelagring, kan Regi-

onernes registrerede jordforureninger udstilles på hhv. vidensniveau 1 (be-

grundet mistanke om til forurening) og vidensniveau 2 (dokumentation for 

forurening), vises. 

2-5   Baggrundskort 

Under kortpanelet Baggrundskort kan vælges mellem en række standard baggrundskort og 

hjælpelag. Der er primært tale om forskellige geografiske grundkort, men bl.a. også jordarts-

kort fra GEUS.  
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Bilag 2:  

Udvalgte områder med dybere sandlag uden for OSD 

Med henblik på at kortlægge områder, der potentielt kan være egnet til varmelagring ved 

højere temperaturer end de 20ºC, der uden dispensation tillades i gældende lovgivning, er 

en række dybere sandede formationer screenet for drikkevandsinteresser. Områderne, der 

ligger uden for OSD, er fundet ved hjælp af eksisterende geologiske lokalmodeller opstillet 

ved den nationale grundvandskortlægning. Endvidere er benyttet eksisterende grundvands-

kemiske analyser til at finde indikationer på dårlig, naturlig vandkvalitet. Det drejer sig pri-

mært om saltvandspåvirket grundvand og grundvand med en kemisk sammensætning, som 

indikerer ”brunt vand”. Områderne er primært beliggende i Vestjylland. 

 

Tolkede magasintykkelser 

Tabel B2-1 viser de 3D lag-modeller, der er benyttet til lokalisering af dybere sandlag med 

begrænsede grundvandsinteresser. De enkelte geologiske lokalmodeller, der danner grund-

lag for de geologiske vurderinger, kan findes i GEUS Modeldatabase. Der er genereret tyk-

kelseskort (grids) på grundlag af relevante tolkede lagflader for områder med tykkelser >5 

m. 

 

Tabel B2-1. 3D modeller der er benyttet til opsøgning af dybere sandlag med begræn-

sede grundvandsinteresser. Model ID angiver lokalmodellens unikke ID i GEUS Model-

database 

Model Model ID Lagflader 

Staby-Vildbjerg 
269 

 

L5-Ø_Klintinghoved 

S5-N_Bastrup 

Tønder  
Top Bastrup 

Klintinghoved9_top 

Haderup_HØS 
450 

 

Bund lag9 

BundLag10 

Rødding 367 
F09_top Bastrup 

F10_Klintinghoved 

Gredstedbro 679 
L5 

S7 

Nissum Fj. 582 
Surface 7 – top Bastrup 

Surface 8 – bund Bastrup 

Ribe Amt (2006) – usikker, mange nye data 

siden modellen blev opstillet 
114  

Brande Trin 1 321 
BundLer4 

BundSand5 

Kibæk 311 
Bund ler5 

Bund Billund sand 

Sønder Omme 300 
Bund ler1  

Bund sand 2 
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Diagonalvejen-Baldersbæk 374 
15_Klint_ler2 

16_Bill_sand 

Engbjerg 

 
381 

Bund miocæn ler3 

Bund miocæn sand 3 

 

 

Indikatorer på brunt vand 

For at finde indikationer på områder, hvor grundvandet har en kvalitet, som gør det uegnet 

til drikkevand på grund af et høj, naturligt indhold af organisk stof (såkaldt brunt vand), er der 

udtrukket data for en række grundvandskemiske indikatorer: 

 

Benyttede udtrækskriterier: 

• Filtertop dybere > 50 m.u.t 

• NVOC > 3 mg/l 

• Kaliumpermanganat tal > 12 mg/l 

• pH-værdier: 7,9 - 8,3 

• SO4 < 10 mg/l 

• Fe < 0,5 mg/l 
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Beskrivelse af de udpegede områder 

Herunder beskrives relevante geologiske oplysninger fra de udpegede områder. 

Harboøre Tange 

Den dybe boring DGU nr. 43.68, nær Harboøre og Cheminova udviser forhøjede permanga-

nattal på 20-100 (i flere analyser) i et sandmagasin filtersat i kote -212 til -220 m (Billund 

deltasand). Sandet er beskrevet som mellem grovkornet og siltet. Boringen ses ved profil-

meter 2700 m på det viste profil. Der er ingen informationer om ydelsen fra dette filter. 

  

 

 

 

Figur B2-1:  S-N tværprofil øverst. Nederst ses den optegnede arealafgrænsning (rød polygon) 
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Bøvlingbjerg (vest for Holstebro) 

Område med mulige forekomster af miocæne sandmagasiner med brunt vand. DGU nr. 

62.198 ved Skalstrup og 63.1412 ved Bækmarksbro viser et grundvandsmagasin. der anta-

geligt udgøres af Billund eller Bastrup Fm. Dybdeintervallet for de miocæne sandforekomster 

er ca. 150 -200 m u.t. I området findes dog også dog lokale vandforsyninger ved Fåre, Skals-

trup samt ved Bækmarksbro mod øst. Desuden viser de seneste grundvandsanalyser ikke 

entydige fund af brunt vand. 

 

 

Figur B2-2. Afgrænsning af Bøvlingbjerg området. Punkter repræsenterer boringer med grundvandskemi 

der indikerer brunt vand.  

 



 

 

 

46 G E U S 

Ringkøbing 

Der er udpeget et større område fra Staby i nord til Tarm i syd.  

 

 

Figur B2-3. Optegnet områdeafgrænsning ved Ringkøbing Fjord. 

 

Områdets afgrænsning er beskåret i forhold til OSD, og der skal desuden tages højde for 

indvindingsoplande inden for det optegnede område. Boringer og seismik indikerer miocænt 

sand med dårlig, naturlig vandkvalitet i dybder på ca. 180 - 250 m.  

 

Boringen DGU nr. 93.1062 (Stensig) lokaliseret mellem Ringkøbing og Videbæk viser et mu-

ligt sandmagasin formodentlig bestående af Billund deltasand. NVOC indholdet i det dybeste 

filter (244 - 248 m u.t.) er 1,6 mg/l, så der er dermed ikke entydigt brunt vand. Der indvindes 

ikke drikkevand fra magasinet, og der er pumpet med en ydelse er på ca. 10 m3/t med en 

sænkning 4,3 m. 

 

Også boring DGU nr. 83.1694 og 83.1754 nordvest for Ringkøbing viser begrænset vand-

kvalitet og dermed et muligt potentiale for varmelagring inden for dybdeintervallet 200-250 

m. Vandet i sandlagene har indhold af NVOC >45 mg/l. De registrerede pumpeydelser vari-

erer imidlertid en del, fra meget lav i boring DGU nr. 83.1694 til høj i boring DGU nr. 83.1754. 
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Figur B2-4. Stensig boringen (93.1062) ses ved profilmeter 16.000. Profilets forløb er vist på oversigtskort 

med lyseblå linje. 
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Stakroge 

Området er optegnet på grundlag af kemianalyser, seismik og magasinudbredelse tolket i 

lokalmodeller, og der er set bort fra tilstødende OSD arealer. 

 

 

Figur B2-5. Området ved Stakroge vist med rød afgrænsning.  

Boring DGU nr. 103.1664 (den såkaldte Stakrogeboring) antyder tilstedeværelse af et dybt-

liggende miocænt sandmagasin ved Stakroge og Sdr. Felding, hvilket også understøttes af 

seismik og geologiske lokalmodeller. I boringen er der fundet dybtliggende Billund Fm. be-

stående af groft-mellemkornet sand, der tolkes dannet som en deltalobe, se figur B2-6. Vand-

kvaliteten er umiddelbart dårlig med NVOC > 30 mg/l. Filterindtaget findes i 210 - 226 m u.t. 

og er renpumpet med en ydelse på >20 m3/t. 
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Figur B2-6. Det nord-syd gående seismiske profil SFE1 og tolkede laggrænser. Stakrogeboringen ses ved 

profilmeter 1700 på tværprofilet. 

Billund sand 

Billund sand 
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Sdr. Vium-Kvong 

Området er beliggende ved Kvong umiddelbart syd for Ringkøbing Fjord. 

 

 

Figur B2-7. Afgrænsning af området Sdr. Vium-Kvong  

I boring DGU nr. 112.1214 (den såkaldte Kvong boring) træffes kvartssand der på baggrund 

af seismik vurderes at være knyttet til en deltalobe af Bastrup Sand, se nedenstående. Se-

neste vandkemiske analyse fra 2007 viser 11 mg NVOC/l i det dybeste filter 233-248 m u.t. 

Umiddelbart forekommer ydelsen fra det nedre filter dog lille (2,8 m3/t ved en sænkning på 

næsten 9 m). 

 

Figur B2-8 V-Ø orienteret tværprofil. Kvong boringen ses ca. profilmeter 21.000 
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Skærbæk Nord 

Området Skærbæk Nord ligger syd for Ribe. Boringer og seismik indikerer regionale fore-

komster af Bastrup Sand. Området ligger uden for særlige drikkevandsinteresser, men der 

er dog indvindingsoplande fra små, aktive vandværker i området.  

 

 

Figur B2-9. Afgrænsning af området Skærbæk Nord 

 

Boring DGU nr. 149.467 centralt i området ved Roager viser mellemkornet kvartssand i 170-

205 m’s dybde. Grundvandskemiske analyser viser forhøjet permanganattal (78 mg/l). Prø-

vepumpning er foretaget med høj ydelse (120 m3/t ved 6 m’s sænkning). 

 

Nedenfor er på figur B2-10 vist et syd-nord tværprofil gennem det optegnede område, samt 

et udsnit af det seismiske profil SV2 Ribe, der krydser området i syd. DGU nr. 149.467 ses 
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ved profilmeter 9300 m på det øverste tvæprofil. Bastrup sand (BaDS) er markeret på det 

seismiske profil (SV2, Ribe). 

 

 

 

Figur B2-10. Bastrup Sand er markeret med orange på seismisk profil ovenfor. 

 

BaDS 
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Løgumkloster 

Der er optegnet et større areal ved Bredebro og Løgumkloster, hvor der er tolket mulige 

forekomster af Bastrup Sand med dårlig drikkevandskvalitet. Afgrænsningen er baseret på 

boringsdata, seismiske og tolkninger i den 3D geologiske model for Tønder (GEUS rapport 

2014/39). Tilstødende OSD områder er desuden udeladt. 

 

I undersøgelsesboringerne DGU nr. 159.1335 (Øster Højst) og 168.1378 (Tinglev) er fundet 

Bastrup Sand med forhøjede indhold af NVOC (hhv. 42-210 mg/l og >5 mg/l). Boringerne er 

placeret i den såkaldte Tønder Graben, hvor forkastninger på grund af gravsænkning har 

bevirket, at miocæne sedimenter træffes i store dybde. De potentielle sandforekomster i om-

rådet vurderes at findes i 150-300 m’s dybde afhængig af placeringen i Tønder Graben. 

 

 

 

Figur B2-11. Ovenfor ses et vest-øst orienteret tværprofil (linje ses på oversigtkort), hvor de tolkede miocæne 

lagflader fra Tønder modellen (GEUS rapport 2014/39) er vist. Tolket Bastrup sand er vist med orange farve 

og røde trekanter angiver indikationer på brunt vand i filterindtag.  
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Rømø 

Boring DGU nr. 48.52 på Rømø sammenholdt med det forventede forløb af Tønder Graben 

indikerer mulig tilstedeværelse af dybtliggende Bastrup Sand i ca. 300 m´s dybde med po-

tentiale for varmelagring på Rømø. Det optegnede område vurderes som meget usikkert på 

grundlag et meget sparsomt datasæt. Evt. kan eksisterende marine seismiske data inddra-

ges i en videregående screening. 

 

Begravet dal ved Møltønder 

Ved Møgeltønder er kortlagt en kvartær begravet dal, der tolkes til at være op til omkring 450 

m dyb. Der er i undersøgelsesboring DGU 166.761 mellem 150-260 m’s dybde fundet smel-

tevandssand, der overvejende er mellem og grovkornet. I boringens dybeste filter (246-252 

m u.t.), er der fundet et forhøjet NVOC indhold (3,8 mg/l). Endvidere tyder geofysiske målin-

ger (med SkyTEM) på, at store dele af dalen mod vest indeholder salt grundvand. Den nedre 

sandede enhed i dalen tolkes til at være mere end 300 m tyk. Den formodede afgrænsning 

af dalen er vist på nedenstående figur B2-12. Der er ingen drikkevandsinteresser i området 

– Tønder er nærmeste by med energiproducerende virksomheder. 

 

 

Figur B2-12. Estimeret afgrænsning af begravet dal. (Reference: 3D Geologisk model ved Tønder, GEUS 

rapport 2014/39) 
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Overfladenære områder: 

Endvidere er der ved screeningen fundet to områder, hvor der overfladenært er truffet en 

dårlig, naturlig vandkvalitet:  

 

Terrænnært Marint sand – Vejers, Nymindegab (Vestjylland)  

• Grundvandet bliver indvundet i sommerhusområde 

• Forhøjet NVOC indhold 

 

Blåvand – kvartært dalsand – ca. 100 m’s dybde 

• DGU nr. 120.97 

• Højt permanganattal   
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Bilag 3:  

Kommentarer til BEK nr. 1206 af 24/11-2006  
 
Civilingeniør Stig Niemi Sørensen. 23.06.2011 sn@enopsol.dk 
(BEK nr 1206 er med få ændringer afløst af BEK 1617 15/12-2015) 

 
Den fulde tekst 
Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og 
grundvandskøleanlæg 
I medfør af § 7a, stk. 1, og § 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 
753 af 25. august 2001, 
fastsættes: 
 
Kapitel 1 
Bekendtgørelsens område og definitioner 
§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for kommunalbestyrelsens meddelelse af tilladelse til 
etablering og drift af 
varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, afledning samt egenkontrol med sådanne 
anlæg. 
§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for kommunalbestyrelsens meddelelse af tilladelse til 
etablering og drift af 
Varmeindvindingsanlæg, grundvandskøleanlæg og ATES-anlæg, afledning samt egenkontrol 
med sådanne anlæg. 
Stk. 2. Bekendtgørelsens regler skal sikre, at grundvandskvaliteten i magasinet bevares, og 
at der ikke er fare for 
forurening af vandforsyningsanlæg. 
§ 2. Ved varmeindvindingsanlæg forstås anlæg, der indvinder grundvand, som anvendes 
som varmemedium i et lukket 
system, hvorefter det nedkølede grundvand afledes til jorden gennem nedsivningsanlæg eller 
injiceres til 
grundvandsmagasinet. 
§ 3. Ved grundvandskøleanlæg forstås anlæg, der indvinder grundvand, som anvendes som 
kølemedium i et lukket 
system, hvorefter det opvarmede grundvand injiceres til grundvandsmagasinet. 
§ Ny. Ved ATES-anlæg forstås anlæg, der indvinder grundvand, som anvendes både som 
kølemedium og som varmemedium i et lukket 
system, hvorefter det opvarmede eller afkølede grundvand injiceres til grundvandsmagasi-
net. 
§ 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg, der etableres efter reglerne i lov om 
anvendelse af Danmarks 
undergrund. 
 
Kapitel 2 
Almindelige bestemmelser om tilladelse til varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg 
Almindelige bestemmelser om tilladelse til varmeindvindings-, grundvandskøle- og ATES-an-
læg 
§ 5. Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg må ikke etableres og benyttes, førend 
kommunalbestyrelsen har 
§ 5. Varmeindvindingsanlæg, grundvandskøleanlæg og ATES-anlæg må ikke etableres og 
benyttes, førend kommunalbestyrelsen har 
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meddelt tilladelse efter lovens § 19 i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgø-
relse. 
Stk. 2. En tilladelse skal indeholde vilkår i overensstemmelse med reglerne i §§ 8–14 og §§ 
16–22, jf. dog §§ 15 og 23. 
 
Kapitel 3 
Regler for etablering af og afledning fra et varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg 
Regler for etablering af og afledning fra et varmeindvindings-, grundvandskøle- og ATES-
anlæg 
§ 6. Ved ansøgning om tilladelse skal ansøger over for kommunalbestyrelsen dokumentere, 
at følgende forudsætninger er 
opfyldt: 
1) Der indvindes fra og injiceres til det samme grundvandsmagasin. 
2) Der er udført undersøgelser, der tilvejebringer oplysninger om 
a) grundvandsmagasinets geologi og udstrækning (horisontalt såvel som vertikalt), 
b) grundvandsmagasinets hydrauliske egenskaber, herunder hydraulisk kontakt med andre 
magasiner, 
c) grundvandsmagasinets hydrogeologiske forhold, 
d) grundvandsmagasinets kemi og mikrobiologi, og 
e) grundvandsmagasinets hydrotermiske egenskaber. 
Stk. 2. En ansøgning skal endvidere indeholde oplysninger, som dokumenterer, at der ikke 
er risiko for, at de stoffer, der 
anvendes i forbindelse med forbrugskredsløbet, kan forurene grundvandet, og at kravene i 
§§ 8 og 9 er opfyldt. 
§ 7. Tilladelse til afledning fra varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg må kun 
gives, hvis det ud fra en forud 
§ 7. Tilladelse til afledning fra varmeindvindings-, grundvandskøle- og ATES-anlæg må kun 
gives, hvis det ud fra en forud 
foretaget modellering vurderes, at 
1) den enkelte afledning i forbindelse med tidligere tilladte afledninger fra grundvandskøle-
anlæg til samme 
1) den enkelte afledning i forbindelse med tidligere tilladte afledninger fra grundvandskøle- 
og ATES-anlæg til samme 
grundvandsmagasin ikke medfører en sådan opvarmning af grundvandsmagasinet, at grund-
vandstemperaturen i de 
bestående anlæg til vandindvinding til brug for vandforsynings- eller grundvandskøleanlæg 
stiger med mere end 0,5 
grader C, og 
2) grundvandsressourcen i områder med særlige drikkevandsinteresser, skal efter en periode 
på 10 år efter driftsstop, være 
anvendelig til vandindvinding til brug for vandforsyning. 
2) grundvandsressourcen i områder med særlige drikkevandsinteresser, skal efter en drifts-
periode på 3 år være i termisk balance i forhold til naturligtilstanden inden anlægsetablerin-
gen. 
§ 8. Det skal sikres ved anlæggets tekniske udformning, at der ikke ved afledning er risiko 
for grundbrud. 
§ 9. Anlægget skal være et lukket system uden vandbehandling og uden mulighed for ind-
trængning af atmosfærisk luft. 
§ NY. Reinjektion af grundvand skal ske uden undertryksdannelse i tilbageled-
ningsrøret 
§ 10. Der må ikke ske blanding af grundvand og væske i forbrugskredsløbet (varme- eller 
kølekredsløbet). 
Stk. 2. Ethvert varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg skal være forsynet med et tryk-
overvågningssystem. 
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Stk. 2. Ethvert varmeindvindings-, grundvandskøle- og ATES-anlæg anlæg skal være forsy-
net med et trykovervågningssystem. 
Stk. 3. Ethvert varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg skal være forsynet med sikker-
hedsanordninger, som stopper 
grundvandsindvindingen og grundvandsafledningen i tilfælde af lækage i varme- eller køle-
veksleren. 
Stk. 3. Ethvert varmeindvindings-, grundvandskøle- og ATES-anlæg skal være forsynet med 
sikkerhedsanordninger, som stopper 
grundvandsindvindingen og grundvandsafledningen i tilfælde af lækage i varme- eller køle-
veksleren. 
§ 11. Ethvert varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg skal være forsynet med en hane 
til udtagning af prøver af det 
vand, der indvindes og afledes. 
§ 11. Ethvert varmeindvindings-, grundvandskøle-, og ATES-anlæg skal være forsynet med 
en hane til udtagning af prøver af det 
vand, der indvindes og afledes. Hanen placeres i tilgangsrøret ved hver af anlæggets borin-
ger.  hanen  
§ 12. Ethvert varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg skal være forsynet med tempe-
raturmålere ved indløbet af 
grundvandet og når vandet forlader de opvarmede eller afkølede komponenter. Aflednings-
boringerne skal være forsynet 
med temperaturmålere med automatisk dataopsamling. 
§ 12. Ethvert varmeindvindings-, grundvandskøle-, og ATES-anlæg skal på grundvandssiden 
være forsynet med temperaturmålere, der løbende måler grundvandstemperaturen ved ind- 
og udløbet af hver varmeveksler. 
 
§ NY. Ethvert varmeindvindings-, grundvandskøle-, og ATES-anlæg skal på grundvandssiden 
være forsynet med trykfølere, der løbende måler trykket i grundvandet ved ind- og udløbet 
af hver varmeveksler. Måleværdierne skal logges med dataopsamlingsudstyr. 
§ NY. Ethvert varmeindvindings-, grundvandskøle-, og ATES-anlæg skal på forbrugssiden 
være forsynet med trykfølere, der løbende måler trykket i forbrugskredsløbet ved ind- og 
udløbet af hver varmeveksler. Måleværdierne skal logges med dataopsamlingsudstyr. 
§ NY. Ethvert varmeindvindings-, grundvandskøle-, og ATES-anlæg skal på grundvandssiden 
være forsynet med flowmåler, der løbende måler grundvandsmængden pr. time eller pr. 
sekund af vandmængden gennem hver varmeveksler samt løbende opsummerer hvor meget 
grundvand der i alt er gennemløbet hver varmeveksler . Måleværdierne skal logges med 
dataopsamlingsudstyr.  
§ NY. Alle boringer i varmeindvindings-, grundvandskøle-, og ATES-anlæg skal på forerørs-
afslutningen være forsynet med udstyr for automatisk måling og datalogging af grundvands-
tryk  og -temperatur i tilgangs- eller afledningsrør. Alternativt kan temperaturmålingen fore-
tages i boringen i samme dybde, hvor grundvandet indvindes eller afledes. Måleværdierne 
skal logges med dataopsamlingsudstyr.  
§ NY. Alle boringer i varmeindvindings-, grundvandskøle-, og ATES-anlæg skal være forsy-
net med udstyr for automatisk måling og datalogging af grundvandsniveau eller -grund-
vandspotentiale. Måleværdierne skal logges med dataopsamlingsudstyr.  
§ 13. Ved afledning fra varmeindvindingsanlæg til nedsivningsanlæg eller via boring til 
grundvandsmagasinet må 
afløbstemperaturen ikke være under 2 grader C gennemsnitligt over en måned. 
§ 14. Ved afledning fra grundvandskøleanlæg via boring til grundvandsmagasinet må af-
løbstemperaturen ikke overstige 
25 grader C, og gennemsnitligt over en måned må afløbstemperaturen maksimalt ligge på 
20 grader C. 
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§ NY. Ved afledning fra grundvandskøleanlæg eller ATES-anlæg via boring til grundvands-
magasinet må afløbstemperaturen ikke overstige 
35 grader C, og gennemsnitligt over en måned må afløbstemperaturen maksimalt ligge på 
30 grader C, når anlægget udstyres til termisk 
balancering inden for hvert driftsår og således at der indenfor en driftsperiode på 3 år er 
opnået en gennemsnitlig temperatur i 
grundvandsmagasinet, der svarer til naturligtilstanden inden anlægsetableringen. 
 
§ 15. Kommunalbestyrelsen kan skærpe eller fastsætte yderligere krav for etablering af og 
afledning fra anlægget ud fra 
hensyn til grundvandsmagasinet og nedstrømsliggende vandforsyningsboringer. 
 
Kapitel 4 
Egenkontrol 
§ 16. Tre måneder efter anlæggets ibrugtagning og derefter en gang årligt skal anlæggets 
ejer efter 
kommunalbestyrelsens anvisning foretage en analyse af det vand, der afledes fra anlægget, 
for indhold af de stoffer, der 
kan opløses fra de vandberørte dele af anlægget. 
§ 17. Inden ibrugtagelse af anlægget skal anlæggets ejer få foretaget analyser af vandet i 
grundvandsmagasinet, som 
vandet oppumpes fra og injiceres til. Analyseprogrammet fastsættes af kommunalbestyrel-
sen for det enkelte anlæg. 
Temperaturmåling skal altid indgå i analyseprogrammet. Analyserne skal udføres af labora-
torier eller institutioner, der er 
akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkredite-
ringsorgan, som er 
medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
§ 18. En gang årligt skal anlæggets ejer rapportere de automatisk opsamlede temperatur-
målinger, som foretages efter 
§ 12 til kommunalbestyrelsen. 
§ 18. En gang årligt skal anlæggets ejer rapportere de automatisk opsamlede temperatur-
målinger, som foretages efter 
§ 12-§NN til kommunalbestyrelsen. 
§ 19. En gang årligt skal anlæggets ejer rapportere om grundvandsmængderne, som op-
pumpes fra og injiceres til 
grundvandsmagasinet til kommunalbestyrelsen. 
Stk. 2. Måling af indvindings- og afledningsmængderne skal ske med en måleranordning, 
hvis karakter til enhver tid kan 
bestemmes af kommunalbestyrelsen. 
Stk. 2. Målemetode for indvindings- og afledningsmængderne kan bestemmes af kommu-
nalbestyrelsen. 
§ 20. Måle- og analyseresultater efter §§ 16 og 17 skal indsendes til kommunalbestyrelsen. 
Stk. 2. Anlæggets ejer skal lade måle- og analyseresultaterne opbevare i mindst 10 år. 
§ 21. Et varmeindvindings- eller grundvandskøleanlæg skal en gang årligt ved anlægseje-
rens foranstaltning efterses af 
en sagkyndig i varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg efter kommunalbestyrelsens 
nærmere bestemmelser. 
§ 21. Et varmeindvindings-, grundvandskøle- eller ATES-anlæg skal en gang årligt ved an-
lægsejerens foranstaltning efterses af 
en sagkyndig i varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg efter kommunalbestyrelsens 
nærmere bestemmelser. 
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§ NY. Miljøministeriet udarbejder en liste over sagkyndige, der er godkendt til at foretage 
eftersyn efter §21 
 
§ 22. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelses-
stand, at der ikke foreligger 
en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. 
Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget 
er utæt, eller at vandets 
afledningstemperatur er overskredet, jf. §§ 13 og 14, skal kommunalbestyrelsen straks un-
derrettes. 
§ 23. Kommunalbestyrelsen kan i tilladelsen skærpe vilkårene eller stille yderligere vilkår for 
egenkontrol samt 
overvågning af grundvandsmagasinet fra anlægget. 
 
Kapitel 5 
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 
§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og ophæves automatisk den 1. 
januar 2012, medmindre andet 
bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en 
forsøgsordning om anvendelse af 
automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 450 af 21. august 1984 om afledning af afkølet vand fra varme-
indvindingsanlæg ophæves. 
Stk. 3. Verserende sager om varmeindvindingsanlæg, herunder klagesager, færdigbehandles 
efter reglerne i 
bekendtgørelse nr. 450 af 21. august 1984. 
Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelser efter bekendtgørelse nr. 450 af 21. august 1984 om 
afledning af afkølet vand fra 
varmeindvindingsanlæg, straffes efter de gældende regler. 
 
Miljøministeriet, den 24. november 2006 
Connie Hedegaard 
/Karsten Skov 
 
 
Forslag til ny ansøgningsprocedure: 
 
 

1. Ansøgning om tilladelse til etablering af 1 eller 2 prøveboringer, der senere kan indgå 
som driftsboringer med efterfølgende prøvepumpningsprogram, hvor det også er muligt 
at teste boringerne under forhold, der er tæt på den senere driftssituation. Under prø-
vepumpningsprogrammet bestemmes boringernes specifikke kapacitet, magasinets 
transmissivitet og grundvandets kemi. Herved kortlægges pkt. 1, 2a, 2b, 2c, 2d og evt. 
2e i §6 hvis det i prøvepumpningsprogrammet tillades at injicere afkølet eller opvarmet 
grundvand.  

2. Efter gennemførelsen af pkt. 1 kan der indsendes en ansøgning om endelig tilladelse til 
anlægget. 

 
 
§ 6. Ved ansøgning om tilladelse skal ansøger over for kommunalbestyrelsen dokumentere, 
at følgende forudsætninger er 
opfyldt: 
1) Der indvindes fra og injiceres til det samme grundvandsmagasin. 
2) Der er udført undersøgelser, der tilvejebringer oplysninger om 
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a) grundvandsmagasinets geologi og udstrækning (horisontalt såvel som vertikalt), 
b) grundvandsmagasinets hydrauliske egenskaber, herunder hydraulisk kontakt med andre 
magasiner, 
c) grundvandsmagasinets hydrogeologiske forhold, 
d) grundvandsmagasinets kemi og mikrobiologi, og 
e) grundvandsmagasinets hydrotermiske egenskaber. 
  
 

 


