Tryk her for at udskrive anmeldelse

Tryk her for at gemme anmeldelse

Sendes til:

Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund
att. Natur og Miljø, grundvandsgruppen

AnPHOGHOVH DI B-boringer

jf. Bekendtgørelse om udførelse og
sløjfning af boringer og brønde på land

e-mail: grundvand@frederikssund.dk
AnPHOGHOVHQ skal vedlægges et kortbilag, hvoraf boringernes placeringer og interne nr. fremgår tydeligt.
Behandling af anPHOGHOVHQ kan ikke igangsættes førend Frederikssund Kommune, Natur og Miljø, grundvandsgruppen har modtaget et sådan kortbilag.
Etableres boringen(-erne) på en matrikel som ikke ejes, skal der til anPHOGHOVHQ vedlægges skriftlig accept fra
grundejer.
Til anPHOGHOVHQ skal der vedlægges en begrundelse for hvorfor det er nødvendigt, at etablere boringen(-erne).

1 LOKALITET
Adresse (vej, husnummer, by og postnummer)
Matr. nr. og ejerlav
Potentielle forureningskilder
Grunden er kortlagt

Nej



, V1 , V2 , Ved ikke



2 ANMELDER
Navn

Firma

Adresse (vej, husnummer, by og postnummer)
Telefon

E-mail

3 BOREENTREPRENØR
Navn

Firma

Adresse (vej, husnummer, by og postnummer)
Telefon

E-mail

4 EJER AF BORINGEN(/-ERNE)
Navn

Firma

Adresse (vej, husnummer, by og postnummer)
Telefon

E-mail

5 FORMÅL
(Afkryds relevant felt til venstre i skemaet)
Boringer til midlertidig grundvandssænkninger, der ikke kræver tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 26,
stk. 2 og 27, dvs. boringer hvorfra der skal oppumpes mindre end 100.000 m3 vand/år, i højst 2 år og som er beliggende mere end
300 m fra et vandforsyningsanlæg.

Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
Angiv potentielle forureningskilder:
Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
Angiv formålet:

6 BORINGSOPLYSNINGER
Internt
boringsnr.

Forventet
boredybde
m.u.t.

Forventet
filterinterval
m.u.t – m.u.t.

Bore- / casingdimension
[tommer]

Filter-/blindrør
dimension
[cm]

Forventes
udført den
[dato]
(periode)

7 BOREMETODE
Beskriv hvordan boringen udføres (boremetode, evt. anvendte kemikalier m.v.)

8 SLØJFNING
Beskriv hvordan boringen/-erne sløjfes (Angiv materiale til sløjfning og tilført dybde)

9 AFSLUTNING
Er boringen(-erne) placeret i køreareal

Ja

Nej

Hvorledes afsluttes boringen(-erne)
(Betonkegle, casing med låg, dæksel mv. og er det over eller under terræn)

Hvorledes sikres det at borearbejdet ikke medfører risiko for, at grundvandet forurenes?

Forventes
sløjfet den
[dato]
(periode)

10 RENPUMPNING
Såfremt boringen/-erne renpumpes og det oppumpede vand ikke opsamles i beholdere.
Ønskes det oppumpede vand ledt til henholdsvis kloak eller recipient skal der ansøges selvstændigt om henholdsvis tilslutningstilladelse eller udledningstilladelse.
Spildevandstilladelse skal foreligge før tilladelse til etablering af boring(-erne) må udnyttes.
Der må ikke udledes sand, ler grus, boremudder eller lignende. Dette skal opsamles separat og bortskaffes til
godkendt modtageanlæg.
m3

Mængde
Hvordan opsamles vandet

11 SUPPLERENDE OPLYSNINGER DER ØNSKES MEDTAGET I BEHANDLING AF ANMELDELSE

12 UNDERSKRIFT
Yderligere oplysninger kan indhentes hos
Navn

Telefon nummer

E-mail

Adresse

Post nummer

By

_____________
Dato

__________________________________________
Ansøgers underskrift

(Du skal ikke printe ud og underskrive – udfyld elektronisk og send skemaet på e-mail)

I forbindelse med etablering af det anmeldte, skal ansøger være opmærksom på følgende:









Arbejdet udføres i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og
brønde på land (Boringsbekendtgørelsen).
Borearbejdet må først påbegyndes 14 dage efter anmeldelse til Frederikssund Kommune, med mindre
kommunen inden da har gjort indsigelser imod det.
Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at arbejdet og boringen ikke medfører risiko for at
grundvandet forurenes.
Hvis der under borearbejdet træffes forurenet jord, skal dette anmeldes Frederikssund Kommune som en
særskilt anmeldelse på jord@frederikssund.dk.
Med mindre andet aftales med Frederikssund Kommune skal boringerne indberettes til GEUS.
Når en boring ikke længere er i brug, skal ejeren sørge for, at den bliver sløjfet senest 1 måned efter, at
brugen er ophørt.
Det er ansøger/boreentreprenørs ansvar at undersøge om der er placeret ledninger, rør, kabler mm. i
området hvor boringen(-erne) placeres og sikre at der ikke sker skade på disse.
Af Vandforsyningslovens § 28 fremgår det: ”Den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v.

foretages, er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden…”

