Center for Plan & Miljø
ANSØGNING OM TILLADELSE TIL INDVINDING AF VAND TIL HAVEVANDING, VANDING AF DYR mm. (fra eksisterende brønd/boring)
1. Ansøger (ejer af indvindingsstedet)
Navn
Vej
Postnummer
By
Telefon
E-mail
Indvindings
Adresse
2. Formål og behov
Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til vanding af dyr, have m.m. 
Ansøgning om ændring/udvidelse/fornyelse af eksisterende tilladelse 
DGU nr. _____________________
Forventet årlig vandindvinding
Havevanding
Antal m2 der ønskes at vandes i alt
Vand til dyr
Kvæg
Antal dyr

m³
m2
Svin

Heste

Andet

Andet formål
(beskriv)
3. Anlæg
IndvindingsBorerørspumpe: 
Injektor pumpe: 
Centrifugalpumpe 
Andet: 
anlæg
Metode til
Andet 
Timetæller 
Vandmåler 
måling af
(beskriv)
forbrug
4. Indvinding
Til ansøgningen skal der vedlægges følgende bilag:
1. Brønden/boringens præcise placering på et kort.
2. Foto af brønd/boringen set fra siden.
3. Foto af brønd/boringen set oppe fra og ned i boringen.
4. Beskrivelse af brønden/boringen med angivelse af dybde, bredde, opbygning og vandspejl.
Afkryds type

Brønd 

Drikkevandsindvinding
ophørt (årstal)
Dato for seneste
vandanalyse
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Boring i brønd 

Boring 

Vandværk som forsyner
ejendommen
Er vandkvalitetskrav opfyldt

Kildevæld 

Ja  Nej 

Afstand fra brønd/boring til mulige forureningskilder (Angiv i meter)
Skel

Bygninger

El-anlæg

Dræn, vandløb eller søer

Vej

Stalde m.v.

Ajle/gyllebeholder

Mødding

Ensilage

Jordvarmeanlæg

Olie/benzintank

Olieledning i jord

Kloakledning

Septiktank

Samletank

Regnvandsfaskine

Tørkloset

Drænrør

Nedsivningsanlæg for husspildevand m.v.

5. Evt. tidligere vandindvindingstilladelser
Dato:
6. Bemærkninger fra ansøger

Højspænding

Anden brønd/boring

m3/år:

Dato: ___/___ 20___
Ansøgers Underskrift

Hvem kan søge?
Hvis din ejendom er blevet tilsluttet vandværk, er din brønd/boring overflødig og skal derfor som
udgangspunkt sløjfes. Du kan dog søge om tilladelse til at bevare din brønd/boring til indvinding af
vand til havevanding, vanding af dyr mm.
Før du kan søge tilladelse skal din brønd/boring have en vandanalyse som er under 5 år gammel, og
vandkvaliteten skal være rimelig. Tilladelsen gives kun i særlige tilfælde efter en konkret miljømæssig
vurdering og tilladelsen gives med vilkår. Vilkårene stilles for at beskytte grundvandet mod forurening
via brønden/boringen.
En eventuel tilladelse vil blive givet med følgende vilkår:
1. Tilladelsen gælder i 5 år.
2. Kommunen kan stille krav om analyser af brøndens/boringens vand.
3. Tilladelsen gives til en bestemt mængde vand.
4. Hvert år skal det indberettes, hvor meget vand, der er oppumpet fra indvindingen.
5. Tilladelsen kan tilbagekaldes og brønden/boringen krævet sløjfet, f.eks. hvis den ikke har været
brugt i en årrække

Ansøgningens indhold
Sammen med ansøgningen skal du vedhæfte følgende bilag:
1. Et kort med brøndens/boringens præcise placering på grunden.
2. Foto af brønden/boringen set fra siden.
3. Foto af brønden/boringen set oppe fra og ned i brønden/boringen.
4. Beskrivelse af brønden/boringen med bedst mulig angivelse af dybde,
bredde, opbygning og vandspejlets placering.
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