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

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

e-mail: grundvand@frederikssund.dk
Anmeldelsen skal vedlægges et kortbilag, hvoraf boringens / brøndens placering og interne nr. fremgår tydeligt.
Behandling af anmeldelsen kan ikke igangsættes førend Frederikssund Kommune, Natur og Miljø, grundvandsgruppen har modtaget et sådan kortbilag.

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 HIDTIDIG ANVENDELSE
(Afkryds relevant felt til venstre i skemaet)
Boringer til vandforsyning (privat enkeltvandforsyning og vandværker)
Boringer til vanding
Boringer til kortlægning af vandressourcer
Boringer til permanent grundvandssænkning
Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
Permanente pejleboringer
Moniteringsboringer
Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør
Miljøtekniske afværgeboringer
Boringer til tilledning af vand til undergrunden
Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. Bekendtgørelse om jordvarme
Andre boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
Angiv formål:

6 BORINGSOPLYSNINGER
Internt boringsnr.

DGU nr.

Boredybde
m.u.t.

Boredimension
[tommer]

Filterinterval
m.u.t – m.u.t.

Forventes sløjfet
den
[dato]
(periode)

7 SLØJFNING
Beskriv hvordan boringen/-erne sløjfes (Angiv materiale til sløjfning og tilført dybde) (f.eks. sand, 5-8 m.u.t.)

8 SUPPLERENDE OPLYSNINGER DER ØNSKES MEDTAGET I BEHANDLING AF ANMELDELSE

9 UNDERSKRIFT
Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

(Underskriveren er ansvarlig for anmeldelsens rigtighed)

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 sløjfning af det anmeldte, skal anmelder være opmærksom på følgende:









Arbejdet udføres i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og
brønde på land (Boringsbekendtgørelsen).
Sløjfningsarbejdet må først påbegyndes 14 dage efter anmeldelse til Frederikssund Kommune, med mindre kommunen inden da har gjort indsigelser imod det.
Sløjfningsarbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at sløjfningen ikke medfører risiko for at grundvandet forurenes.
Hvis der under sløjfningen 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 anmelders/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.
Den, der sløjfer en boring, skal inden 3 måneder efter sløjfningen indberette dette til GEUS.

