
Roskilde Kommune 
Miljøafsnit    
Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 31 30 00, E-mail: miljo@roskilde.dk 
 

Skema til ansøgning om etablering af A-boring, elle r anmeldelse af 
etablering af B-boring 

Vilkår i forbindelse med udførelse af boringer og b rønde 
• Ansøgning/anmeldelse af boring skal ske i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 

28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
• Borearbejdet ifm. B-boringer, der kun skal anmeldes, må først påbegyndes 14 dage efter 

anmeldelse til Roskilde Kommune, med mindre Roskilde Kommune har indsigelser til 
borearbejdet. 

• A-boringer kraver skriftlig tilladelse fra Roskilde Kommune. 
• Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at arbejdet og boringen ikke medfører risiko 

for at grundvandet forurenes. 
• Når en boring ikke længere er i brug, skal ejeren af boringen sørge for, at den bliver sløjfet senest 

1 måned efter, at brugen er ophørt. Sløjfningen skal senest 3 måneder efter sløjfningen, 
indberettes til GEUS. 

• Under borearbejdet skal udtagne jordprøver og oplysninger om de gennemborede jordlag noteres. 
Oplysninger indrapporteres til GEUS. 

• Hvis der under arbejdet træffes på en uventet forurening, skal Roskilde Kommune straks 
kontaktes. 

• Det kan være påkrævet at indhente andre tilladelser, jf. anden lovgivning.  

Boringstype (sæt venligst X) 
A-boring    �    (kraver skriftlig tilladelse fra Roskilde Kommune) B-boring   � 

Boringens Lokalitet(er) 
Adresse: 

Post nr.: By: 

Borings nr.: Matr. nr.: Ejerlav: 

Borings nr.: Matr. nr.: Ejerlav: 

Borings nr.: Matr. nr.: Ejerlav: 

Borings nr.: Matr. nr.: Ejerlav: 

Ansøger/anmelder 
Navn: 

Adresse: 

Post nr.: By: 

Tlf.: E-mail: 

Boreentreprenør 
Navn: 

Adresse: 

Post nr.: By: 

Tlf.: E-mail: 

Boringsejer 
Navn: 

Adresse: 

Post nr.: By: 

Tlf.: E-mail: 

Er boringsejer ligeledes grundejer? � Ja        �  Nej, grundejers fuldmagt vedlagt (sæt venligst X) 

 



Roskilde Kommune 
Miljøafsnit    
Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 31 30 00, E-mail: miljo@roskilde.dk 
 

Formål med boring(-erne) (sæt venligst X) 
� Boringer til midlertidig grundvandssænkning 

� Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør 

� Geotekniske boringer 

� Råstofboringer 

� Projektbeskrivelse vedlagt 

� Andet. Angiv formålet: 

Boringsoplysninger 

 

Nr. 

Boredybde 

m.u.t. 

Filterinterval 

m.u.t. 

Dimension 

(mm) 

Mængde af 
vand 

oppumpes 
(m3) 

Hvor til 
udledes 
vandet? 

Udførelses-
dato 

Sløjfnings
-dato 

        

        

        

        

Kendskab og afstand til forureningskilde indenfor 1 00 meter fra borestedet: 

Nr. Forureningens art Afstand (m) 

   

   

   

   

Sløjfning af boring 
Hvordan sløjfes boring(erne)? 

 

Bemærkninger 
 

Anmelders/ansøgers Underskrift 

Dato: Underskrift: 

Anmeldelsen/ansøgningen, inkl. bilag, sendes til Ro skilde Kommune, Rådhusbuen 1, Poskboks 100, 
4000 Roskilde, eller på E-mail: miljo@roskilde.dk  
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