Når jordvarmeanlægget er etableret, skal det tæthedsprøves og færdigmeldes.
Resultatet af tæthedsprøvningen skal indsendes til Silkeborg Kommune
sammen med den udfyldte færdigmeldingsblanket (se næste side).

Dokumenterne sendes til:
varme@silkeborg.dk
eller
Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg

Sådan foretages tæthedsprøvning før ibrugtagning1:
1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange
driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.
2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om
nødvendigt.
3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil
prøvetrykket er konstant.
4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet.
5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til
prøvetrykket.
6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste
oppumpning

1

Jf. Jordvarmebekendtgørelsens § 19 og Bilag 3. Bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017

Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf.: 89701000. Mail: varme@silkeborg.dk

Færdigmelding af horisontalt jordvarmeanlæg
Vi registrerer anlægget med nedenstående oplysninger. Herefter sender vi en ny BBR
meddelelse til ejer. Derefter kan ejer ansøge elselskabet om refusion af elafgiften.
Adresse, hvor anlægget er installeret
Adresse
Post nr.

By

Matr.nr.

Ejerlav

Adresse, hvis anlægget / slangerne er placeret på flere matrikler
Adresse
Matr.nr.

Ejerlav

Installatør
Firma
Adresse
Post nr.

By

Kontaktperson
E-mail

Tlf.nr.

Placering af slanger
•

Slangerne er placeret som beskrevet i
ansøgningen?

Ja
Nej, der er vedlagt en korrigeret tegning

•

Er der samlinger på varmeslangerne?

Ja, der er vedlagt en tegning med
placering af samlingerne
Nej

Tæthedsprøvning
•

Tæthedsprøvning er foretaget jf.
Jordvarmebekendtgørelsen.

•

Resultat af tæthedsprøvningen er vedlagt.

Ja
Ja, vedlagt

Ændringer ift. tilladelsen, fx slangernes længde, dimension eller andet.

Anlægget er udført som anvist i tilladelsen
Dato

Underskrift
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