Tryk her for at udskrive ansøgning

Tryk her for at gemme ansøgning

Sendes til:

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

Ansøgning om tilladelse til indvinding
af grundvand til erhvervsformål
jf. § 20 i Vandforsyningsloven

e-mail: grundvand@frederikssund.dk

1 ANSØGER (EJER AF INDVINDINGSSTED)
Navn
Vejnavn og husnummer

Postnummer og Bynavn

Telefonnummer

E-mail

CVR-nr

2 HVOR INDVINDES DER VAND FRA
Boringens DGU nr.:
BELIGGENHED AF BORING
Vejnavn og husnummer

Postnummer og Bynavn

Matr. nr.

Ejerlav

3 INFO OMKRING ANVENDT BORING

□ Underjordisk
□ Ja
□ Ja
□ Vandmåler
□ Andet, hvilke
□ Ja

Hvordan er boringen afsluttet
Kan boringen pejles
Er der prøvetagningshane
Hvordan måles den oppumpede vandmængde

Fredningsbælte omkring boringen
Fredningsbælte, radius (meter)
Antal pumper installeret i boringen
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□ Overjordisk
□ Nej
□ Nej
□ Timemåler
□ Nej

4 VANDINGSAREAL
MATRIKLER DER ØNSKES VANDING PÅ:
(HUSK AT ANGIVE AREALET PÅ KORT, http://infokort.frederikssund.dk , SOM SKAL INDSENDES SAMMEN
MED ANSØGNING) Du skal trykke på denne ikon
for at tegne i kortet som du får frem ved ovenstående link.
Ejerlavstekst

Matr. nr.

Areal ha

Samlet areal

5 FORMÅL OG VANDBEHOV

Ejet

0

(SE BILAG 1 FOR HJÆLP TIL BEREGNING)

AFGRØDER (Udfyld "Areal" og "Tilladt vanding" og vandbehovet beregnes automatisk)
Afgrøde art

Forpagtet/lejet

Areal (ha)

Tilladt vanding pr. ha pr. år
(se bilag 1)

Vandbehov

SAMLET VANDBEHOV TIL MARKVANDING

0,00

m3/år

0,00

m3/år

0,00

m3/år

0,00

m3/år

0,00

m3/år

DYREHOLD (Udfyld "Antal DE" og "Tilladt vanding" og vandbehovet beregnes automatisk)
Type

Antal

Antal DE

Tilladt vanding pr. DE

Vandbehov

stk.

DE

24

0,00

m3/år

stk.

DE

24

0,00

m3/år

stk.

DE

24

0,00

m3/år

0,00

m3/år

SAMLET VANDBEHOV TIL DYREHOLD

ANDET FORMÅL
Antal

Vandbehov

Husholdningsbrug

m3/år

Malkerum

m3/år

Andet formål

Formål angives på næste side
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m3/år

Anvendes vand til ”Andet formål”, angives her til hvilket formål:

SAMLET VANDBEHOV
3

0,00 m /år

Det samlede vandbehov der ønskes oppumpet fra boringen er

m3/time

Nødvendig timekapacitet

6 OPLYSNINGER OM MULIGE FORURENINGSKILDER
Afstand mellem anvendt boring og mulig forureningskilde:
Egen ejendom

Nabo ejendom

Bygninger

meter

meter

Vej, asfalteret

meter

meter

Sivebrønd/sivedræn

meter

meter

Nedsivningsanlæg

meter

meter

Bundfældningstank

meter

meter

Kloakledninger

meter

meter

Olie-/brændstoftanke

meter

meter

Mødding-/ejle-/gyllebeholder

meter

meter

Ensilageopbevaring

meter

meter

Andre vandboringer/brønde

meter

meter

Jordvarmeanlæg

meter

meter

Andet:

meter

meter

Bemærkninger
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7 SUPPLERENDE OPLYSNINGER DER ØNSKES MEDTAGET I BEHANDLING AF ANSØGNINGEN

8 BILAG SOM SKAL SENDES MED
o

o
o

o

Kortbilag hvor der indtegnes:
o placering af boring/brønd
o arealer hvor der ønskes vandet (Det skal på bilaget være muligt, at skelne forpagtede og ejede
arealer)
Kopi af forpagtningsaftale eller erklæring fra ejer om, at areal forpagtes ud (til hvem og hvilken periode)
Kopi af drikkevandsanalyse af typen ”forenklet kontrol”, såfremt boringen anvendes til husholdning, vanding af direkte spiselige gartneriafgrøder eller malkerum. Analysen skal være udtaget og analyseret af et
akkrediteret laboratorium og indberettes til den fællesoffentlige database Jupiter.
Såfremt ansøger ikke er underskriver af ansøgningen skal fuldmagt vedlægges.

9 UNDERSKRIFT
Yderligere oplysninger kan indhentes hos
Navn

Telefon nummer

E-mail

Adresse

Postnummer

By

Dato

Ansøgers underskrift

 'XVNDOLNNHSULQWHXGRJXQGHUVNULYHXGI\OGHOHNWURQLVNRJVHQGVNHPDHWSnHPDLO
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BILAG 1
HJÆLP TIL BEREGNING - FASTSATTE GENNEMSNITLIGE VANDINGSBEHOV

Afgrødebetinget markvandingsbehov, mm pr. ha pr. år
Kartofler
- Gartneriafgrøder med lang
vækstsæson:
- Jordskokker
- Gulerødder
- Selleri
- Rødbeder
- Pastinak
- Løg
- Porrer

Leret sandjord.

Sandet lerjord.

3
1000 m pr. ha pr. år

600 m3 pr. ha pr. år

Frøafgrøder
- Raps
- Havefrø
- Rød- og hvidkløver
- Frøgræs
- Ærter

500 m3 pr. ha pr. år

0 m3 pr. ha pr. år

Græs udenfor omdrift
- Majs (pga. kun en høst)
- Helsæd (til ensilage, en høst)

250 m3 pr. ha pr. år

0 m3 pr. ha pr. år

1000 m3 pr. ha pr. år

900 m3 pr. ha pr. år

Græs og grøntfoder
- Kløvergræs
Specialafgrøder
- Salat

1000 - 1500 m3 pr. ha pr. år

1000 - 1500 m3 pr. ha pr. år

Der meddeles ikke tilladelse til vanding af korn. Ved vanding af dyr kan der tildeles 24 m3 pr. dyreenhed.
Vandingsbehov for afgrøder eller andet som ikke fremgår af ovenstående – kontakt kommunen – grundvandsgruppen.
JORDTYPE
På kommunens hjemmeside kan du på det digitale kort (http://infokort.frederikssund.dk) finde frem til hvilken
jordbundstype som er den dominerende på det ønskede vandingsareal. Under ”mappen” Natur og Miljø skal laget
”Jordbundstype - Dyrkningslag” slås til.
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