Færdigmelding af jordvarmeanlæg
1. Ejer og beliggenhed af jordvarmeanlæg
Navn:
Adresse:
Telefonnr. og evt. e-mail:
Hvor er installationen foretaget:
Adresse:
Matr. nr.:

Ejerlav:

Installatør:

Adresse og telefonnr.:

2. Anlæg
Varmeslanger: Målsat tegning over placering af jordslanger vedlægges.
Boring: Målsat tegning af boringens placering samt dokumentation for boreprofil og boringens
udbygning (tætning m.v.) samt forbrug af materialer vedlægges.
Kopi af dokumentation for tæthedsprøvning vedlægges:

3. Erklæring
Undertegnede erklærer hermed, at jordvarmeanlægget er etableret i overensstemmelse med
bekendtgørelse nr. 1203 om jordvarme samt vilkårene givet i meddelte tilladelse.
Dato:
Installatørens underskrift og stempel :
Grundejers underskrift:

Når kommunen har modtaget dette skema, registreres jordvarmeanlægget i BBR.
Skemaet sendes til: Norddjurs Kommune, Trafik og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa
Vend ….
Norddjurs Kommune  Torvet 3  8500 Grenaa - Tlf: 89 59 10 00  www.norddjurs.dk  CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 8.30-15.00  Torsdag: 8.30-17.00  Fredag: 8.30-12.00

4. Oplysninger til opdatering af BBR (Bygge og Bolig Register)
Er jordvarmeanlægget eneste varmekilde:
Ja

Nej

Hvis nej, hvilken varmekilde benyttes som suppleringsvarme?

Er der taget olietanke ud af drift?
Ja

Nej

Hvis ja, hvilken type?
Overjordisk / nedgravet:
Størrelse / volumen:
Produktionsår for olietanken:
Hvis produktionsåret ikke kendes, kan et vurderet årstal skrives i (parentes)

Hvordan er olietanken blevet sløjfet?
Hvis der er en nedgravet olietank, som er sløjfet, vedlæg da venligst kvittering på, at tanken er
bundsuget.

5. Erklæring
Undertegnede erklærer hermed, at ovennævnte olietank er taget ud af drift og sløjfet efter
nedenstående retningslinier.
Dato:
Grundejers underskrift:

Retningslinier for sløjfning af olietanke
Sådan sløjfes og afblændes en nedgravet olietank
Tanken skal altid renses og tømmes for olie og
bundslam. Arbejdet skal udføres af et kloakservicefirma. Herefter skal påfyldningsstudsen afmonteres af en autoriseret VVS-installatør, smedemester eller oliefyrsmontør. Endelig skal alle
rørforbindelser over jorden fjernes.
Hvis tanken ligger i et område med parkering og
kørsel, anbefaler vi, at tanken fyldes med sand.
Sløjfede nedgravede olietanke må ikke genanvendes.
Hvis tanken graves op
Olietanken skal være renset, før den kan bortskaffes.
Firmaer, som renser tanke og bortskaffer slamog olierester, kan findes i telefonbogen under

"slamsugning" eller "kloakrensning".
Tanke skal bortskaffes til en godkendt jernhandler eller lignende i henhold til Norddjurs Kommunes affaldsregulativer.
Sådan sløjfes en overjordisk olietank
Når man sløjfer en overjordisk olietank, skal tanken altid renses og tømmes for olie og bundslam.
Arbejdet foretages af et kloakservicefirma.
Efter tanken er renset, skal alle rør fjernes og
påfyldningsstudsen skal afmonteres, så der ikke
senere kan ske påfyldning af olie i tanken. Afblændingen skal foretages af et autoriseret VVSfirma, en smed eller oliefyrsmontør.
Hvis du ønsker at fjerne olietanken, skal det ske
til godkendt jernhandler eller lignende i henhold
til Norddjurs Kommunes affaldsregulativer. Tanken kan også afleveres på genbrugspladsen.

