Sendes digitalt via Byg og Miljøportalen til:

Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Ansøgning om etablering
af ny boring og foreløbig
indvinding af grundvand

Du skal bruge dette skema, hvis:



Du ønsker at etablere en ny boring til indvinding af grundvand.
Du ønsker at etablere en erstatningsboring.

Værd at vide:
 Din ansøgning bliver kun behandlet i kommunen, hvis følgende er opfyldt:
-

Du sender ansøgningen via den digitale indgang Byg- og Miljøportalen*.
Nærværende skema er udfyldt fyldestgørende og vedlagt ansøgningen.
Kortbilag er vedlagt ansøgningen:
1. Kort der viser den ønskede boringsplacering.
2. Kort der viser placeringen af relevante emner listet i pkt. 6 herunder.
3. Kort der viser placeringen af de arealer, der ønskes vandet, hvis der søges om
markvandingsboring.

 Du skal udfylde et ansøgningsskema for hver boring, hvis du søger om etablering af flere
boringer.
 Kommunen kan altid bede om flere oplysninger – fx kræve en pumpetest eller opsætning af
måler.
 Sænkning af grundvandsstanden er VVM-screeningspligtige. Ved ansøgning om etablering af
boring og indvinding af grundvand skal du derfor fremsende en VVM-anmeldelse sammen med
din ansøgning. Markvanding/husdyrbrug er dog undtaget i Holstebro Kommune.
* hvis du er undtaget fra digital post, gælder dette ikke.

Sådan skal du gøre:
• Du opretter et projekt på Byg- og Miljøportalen gennem linket på kommunens hjemmeside.
• I Byg og Miljø skal du i ansøgningen udfylde de felter, der er relevante, men minimum disse:
1. ”Kontaktoplysninger på ejer”.
2. ”Begrundelse for vandmængden” – her skal du vedhæfte dette ansøgningsskema, når du har
udfyldt det.
3. ”Indtegn anlæg og supplerende info” – her skal du enten anvende tegneredskabet eller
vedhæfte dit kortbilag, der viser placering af den ansøgte boring, placering af relevante emner
under pkt. 6 herunder, og ved markvanding de arealer du ønsker at vande (evt. markkort med
angivelse af arealerne).
• Når du har udfyldt de relevante felter og vedhæftet de nødvendige dokumenter, indsender du
ansøgningen.
Det udfyldte skema sendes med ansøgningen til Holstebro Kommune, Natur og Miljø,
via Byg og Miljøportalen

1. Ejer (personen der ejer jorden, hvor boringen ønskes placeret):
Ejers navn:

Telefonnummer:

Adresse:

E-mail

Postnr./by:

CVR nr.

2. Bruger (personen der skal bruge boringen):
Nej

Sæt kryds – Ejer og bruger er den samme person

Ja

Navn:

Telefonnummer:

Adresse:

E-mail:

Postnr./by:

CVR nr.

3. Jeg søger om tilladelse til:

Sæt kryds!

Etablering af ny boring og foreløbig indvinding af
grundvand
Etablering af erstatningsboring*
*Tilladelse gives kun i tvangssituation – må ikke udføres uden forudgående kontakt med Kommunen
4. Formål:

Sæt kryds!

Markvanding

Havevanding

Gartneri (fx salat, bær, kål)

Dambrug

Husdyrbrug/drift

Andet

Beskriv:

Husholdning
5. Ejendom hvor boringen ønskes placeret:
Husk at vedhæfte kort i Byg og Miljø der viser den ønskede placering af boringen!
Adresse:

Matr. nr.:

Postnr./by:

Ejerlav:

Er ejendommen, hvor boringen placeres, tilknyttet
almen vandværk?

Ja

Nej

Det udfyldte skema sendes med ansøgningen til Holstebro Kommune, Natur og Miljø,
via Byg og Miljøportalen

6. Oplysninger om mulige forureningskilder:
Husk at vedhæfte kort i Byg og Miljø, der viser placeringen af relevante nedenstående emner!
Afstand fra boring til

Afstand i meter

Bemærkninger

Nedsivningsanlæg/sivebrønd*
Bundfældningstank*
Olie-/brændstoftank*
Mødding/gyllebeholder**
Jordvarmeanlæg**
Dyrehold/stald**
Andre boringer/brønde*
* Skal indtegnes på kort, hvis afstanden er mindre end 300 meter
** Skal indtegnes på kort, hvis afstanden er mindre end 50 meter
7. Vandet areal (udfyldes kun ved markvanding eller gartneri):
Husk at vedhæfte kort i Byg og Miljø med angivelse af de arealer, der vandes!
Ejet areal, der ønskes vandet fra boringen

ha

Lejet areal, der ønskes

ha

Total vandet areal

ha

8. Vandmængder
m3/år

Ønsket årsforbrug

Antal pumper i/til boringen
m3/time

Pumpens/pumpernes maksimale samlede ydelse
Hvis vandet ønskes anvendt
til flere formål, skriv da den
ønskede fordelingen i m3/år

Markvanding

Husdyr

Havevanding

Gartneri

Husholdning

Andet

9. Underskrift på ansøgningen
Dato:

Ejer underskrift
(skal udfyldes):

Dato:

Bruger underskrift
(kan udfyldes):

Rev. dato: 13. juni 2018.
Det udfyldte skema sendes med ansøgningen til Holstebro Kommune, Natur og Miljø,
via Byg og Miljøportalen

