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Køgevej 80 
Postboks 100 
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ANSØGNING OM TILLADELSE TIL  
VANDINDVINDING/UDFØRELSE AF BORING FOR ALMENE/FÆLLES 

VANDFORSYNINGSANLÆG 
 
 
Ansøgning om tilladelse til vandindvinding og til udførelse eller ændring af 
vandindvings-og behandlingsanlæg i henhold til § 20 og 21 i bekendtgørelse nr. 935 
af 24. september 2009 af lov om vandforsyning m.v. jf. miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1451 af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning. 
 

BORINGER OG ANLÆG MÅ IKKE UDFØRES FØR DER FORLIGGER 
TILLADELSE OG KLAGEFRISTEN ER UDLØBET 

 
Ansøgningen skal vedlægges kortbillag (1: 25.000), der viser beliggenheden af: 
 

1. Påtænkte nye boringer. 
2. Eventuelle eksisterende boringer. 
3. Eventuelle pejleboringer. 
4. Vandværker 
5. Forsyningsområde. 
6. Eksisterende og påtænkte råvands- og rentvandsledninger med påskrevet 

dimension. 
 
ANSØGER 
 
_________________________________     _________________________________ 
Vandværkets navn        Vandværkets formand 
 
_________________________________     
Vejnavn, husnr. 
 
_________________________________     _______  _____________  ___________ 
Beliggenhed (vejnavn, husnr.,by)       Postnr.     By        Tlf.nr. 
 
Offentlig ____      Privat ____ 
 
 
 
 



AL 
ALMINDELIGE OPLYSNINGER 
MENE/FÆLLESVANDFORSYNI 
Ansøgningen vedrører tilladelse til: Forøget vandindvinding                                                     __ 

Fortsat vandindvinding                                                      __ 
Ny boring                                                                           __ 
Andet __________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 

Evt. tidligere tilladelse er givet af: Kommunalbestyrelsen                                                        __ 
Amtsrådet                                                                           __ 
Hovedstadsrådet                                                                 __ 
Miljøstyrelsen                                                                     __ 
Landvæsenskommissionen                                                 __ 
Tilladt indvinding ____________________ m3/år 
Tilladelsen er meddelt den              /           19 
Tilladelsen udløber      den             /            20 
 

NGSANLÆG-GRUNDVAN 
 
VANDMÆNGDE 
 
Ansøgt vandmængde 
 
 
 
Husstande i parcelhuse                                              
Husstande i etageejendomme 
Landbrugsejendomme u. dyrehold 
Landbrugsejendomme m. dyrehold 
Fritidshuse 
Gartnerier 
Andre erhvervsvirksomheder 
Forbrug i alt m3/år (Eksklusiv skyllevand) 
Skyllevand m3/år 
 
Leverance til/fra andre vandværker 

(forventet forbrug i 20    )________ m3/år 
 

Nuværende (20     ) 
Antal             m3 i alt 

Fremtidig (20      ) 
Antal             m3 i alt 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
(vandmåler __  ) __________________________________ 
________________________________________________ 
 

Supplerende oplysninger om ansøgte 
vandmængde, herunder angivelse af 
virksomheder og landbrug med særlig 
stort forbrug 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

Målt forbrug 
 
 
 
Måling af vandforbrug sker: 
 

den            /             20 
Max. døgnforbrug _____________ m3 
Max. timeforbrug  _____________ m3 
 
På alle boringer                                                                  __ 
På vandværkets råvandsside                                              __ 
På skyllevandspumper                                                       __ 
På vandværkets rentvandsside                                           __ 
Hos alle forbrugere                                                            __ 
Hos visse forbrugere                                                          __ 
Hvilke __________________________________________ 
________________________________________________ 
 

 
 



BORINGER 
 
Vandværket indvinder vand fra følgende boringer: 
 

Boring 
Nr. 

D.G.U. 
Nr. 

Udført 
År 

Udbedret  
år 

Diameter Dybde 
Meter 

Råvandspumpe 
ydelse           ved meter 
m3/h              sænkning 

        

        

        

        

 
Ny(e) boring(er) vil blive udført af (brøndborerfirma) _________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
AREALOPLYSNINGER M.V. 
 
Beliggenhed af alle eksisterende og nye 
anlægsdele angives med særskilt matr. nr. 
Oplysninger kan vedlægges på særskilt bilag. 
Boringernes placering:  

                                                                 Eks.   Ny 
Boring nr.                matr. nr.                    __     __ 
Ejerlav _________________________________ 
Boring nr.                matr. nr.                    __     __ 
Ejerlav _________________________________ 
Boring nr.                matr. nr.                    __     __ 
Ejerlav _________________________________ 
 

Bygningernes placering: 
 
(Bd. = Bygningsdel) 

Bd.                      matr. nr.                        __     __ 
Ejerlav _________________________________ 
Bd.                      matr. nr.                        __     __ 
Ejerlav _________________________________ 
Bd.                      matr. nr.                        __     __ 
Ejerlav _________________________________ 
 

Kort beskrivelse af påtænkte ændringer 
 
 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Ejer vandværket alle de ovenfor angivne arealer? 
Hvis nej skal der vedlægges dokumentation for 
ejers accept af arealets benyttelse og 
rådighedskrænkning. Såfremt der ønskes 
mulighed for ekspropriation til rådighed over 
arealer til ledningsanlæg, skal ejers navn og 
adresse oplyses 

Ja ___  Nej___ 
 
 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
FORURENINGSFORHOLD 
 
Oplysninger om eksisterende forureningsforhold skal angives på en målsat kortskitse. 
På kortet angives: 
Nærmere end 300 meter fra boringer: Sivbrønde, sivdræn, lossepladser, slaggeoplag, skrotpladser, 

slambede for rensningsanlæg, jordvarmeanlæg. 
-150 meter: Rensningsanlæg, pumpestationer (spildevand), 

spildevandsførende ledninger. 
-50 meter: Nedgravede tanke, herunder olietanke, tætte 

spildevandsledninger. 
 



 
 
Ved ANSØGNING OM ENDELIG INDVININGSTILLADELSE udfyldes de blå felter 
 
UNDERSØGELSER 
Ansøgeren skal fremsende resultatet af alle 
relevante undersøgelser, der ikke tidligere 
er indberettet. 
Følgende vedlægges: 

Borerapporter                                                          __ 
Råvandsanalyser med oplysninger om 
udtagningssted (boring nr)                                      __ 
Rentvandsanalyser                                                  __ 
Oplysninger om prøveboringer                               __ 
Oplysninger om udvidede prøvepumpninger          __ 
Andre oplysninger,  
f.eks geoelektriske sonderinger o.a.                        __ 
Materialet ønskes returneret                                    __ 
 

BEHANDLINGSANLÆG 
Luftning/iltning af råvandet sker: Ved åben luftning (iltningstrappe, rislebakke o.l)       __ 

Ved luftning i råvandstilgang (kompressor)                __ 
Ved afblæsning                                                            __ 
Andet _______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Tilsætning af stoffer til vandet (kalk, 
fældningsmiddel, klor, kalium, 
permanganat, natriumhydroxyd o.l) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Rentvandsbeholder? 
Hvis ja, med nyttigt rumfang 
 

Nej ___  Ja ___ 
____________ m3 

Rentvandspumper? 
Hvis ja, specifikation 

Nej ___  Ja ___ 
___ stk., type_________________________________ 
Ydeevne__________ m3/t ved_____ mvs løftehøjde 
___ stk.,type__________________________________ 
Ydeevne__________ m3/t ved_____ mvs løftehøjde 
 

Omdrejningsregulering (frekvensstyring  
el.lign.)? 
Hydrofor? 
Hvis ja, med nyttigt rumfang 
Højdebeholder, vandtårn? 
Hvis ja, med nyttigt rumfang 
Trykforøgerstation? 

 
Nej ___  Ja ___ 
Nej ___  Ja ___ 
_________liter 
Nej ___  Ja ___ 
____________ m3 

____________ m3 

 
Filterskylning sker/vil ske med 
 
Antal skylning pr. uge/måned 
Varighed af skylning 
Skyllepumpens ydelse 
Forudgående fældning? 
Hvis ja: 

Vand ___  Vand og luft ___ 
 
__________ 
__________ minutter 
__________ m3/time 
Nej ___  Ja ___ 
Simpelt bundfældningsbassin    ___ 
Skrabefilter                                ___ 
Andet ________________________ 
 

 
 
 



 
 
FILTER SKYLLEVAND 
Filterskyllevand afledes til offentlig kloak: 
 
Filterskyllevand afledes til 
 

Fællessystem                                                             ___ 
Separatsystem (regnvandsledning)                           ___ 
Vandløb                                                                    ___ 
Vandløbets navn ______________________________ 
 

Ved ansøgning om tilladelse til afledning 
af filterskyllevand skal følgende oplyses: 
Tømningsfrekvens for bassin 
Max. udsluset vandmængde 
Dimension af bassin (ved nyanlæg 
vedlægges tegninger) 
Skyllevandets mindste opholdstid i bassin 
Oplysninger om slam/restprodukt 
(mængde, bortskaffelse, deponering) 

 
 
____________________________________________ 
_______________ l/sek 
 
L: ________ m x B: __________ m x D: _________ m 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
MØDER I SAGEN 
Følgende ønskes indkaldt til eventuelle 
møder om sagen med angivelse af navn  
og adresse. 
Årsag til indkaldelsen bedes ligeledes 
angivet. 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Vandværkets regulativ, vedtægter og 
takstblad er vedlagt 

 
Ja ___  Nej ___ 
 

 
EVT. BEMÆRKNINGER 
Supplerende oplysninger kan anføres her ___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
UNDERSKRIFT 
 
 
__________________________________________________     ______________________________ 
Navn   Tlf.nr. 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
________________ ________________________________________ 
Dato Ansøgers underskrift 


