
 

Anmeldelse om sløjfning af boring 
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013, ”Bekendtgørelse om 
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land”. 
 

Udfyldes af ansøger: 
Lokalitet 

Adresse og postnr.: 

Matr.nr. og ejerlav: 

Anmelderfirma 

Firma:  

Kontaktperson: 

Firmaadresse: 

Telefonnr.:  

E-mailadresse: 

Boreentreprenør 

Firma:  

Kontaktperson: 

Firmaadresse: 

Telefonnr.:  

E-mailadresse: 

Ejer af boringen(/erne) 

Firma:  

Kontaktperson:  

Firmaadresse: 

Telefonnr.:  

E-mailadresse: 

Grundejer(/erne) 

Evt. firma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Kontaktperson: 

Adresse: 

Telefonnr.:  

E-mailadresse: 

 

Formål (sæt kryds ud for relevante boringer) 

Boringer til midlertidige grundvandssænkninger  

Pejleboringer 

Moniteringsboringer 

Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør 

Miljøtekniske afværgeboringer 

Reinfiltrationsboringer 

Pumpeboringer 

Andre boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.  
Angiv formålet: 
 

 

Boringsoplysninger 

Måles der i mut. eller kote (m DVR90):       mut.   kote (m DVR90) 
 
Boringsid Forventet  

boredybde 
 

Forventet  
filterinterval 
 

Boredimension Forventes 
udført 
den 

Forventes 
sløjfet  
den 
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Beskrivelse af sløjfning 

Angiv årsag til sløjfning og metode, samt materialer i relation til tilført dybde (f.eks.: Sand 5-8 
mut.) 

mut. kote (m DVR90) 

jf. § 26 i boringsbekendtgørelsen må sløjfningsarbejdet først påbegyndes efter anmeldelse til 
Center for Miljøbeskyttelse, hvilket skal ske mindst 14 dage før arbejdets udførelse. 

Jeg har vedlagt en skitse, hvoraf boringernes placeringer og id fremgår tydeligt. 

Jeg er indforstået med at søjfningsskemaet skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse senest 
3 måneder efter sløjfning.   

Jeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr-
nummer 

Ansøger er ansvarlig for ansøgningens rigtighed. 
NavnDato

Ansøgningen sendes til: Center for Miljøbeskyttelse 
vand@tmf.kk.dk 

Send formular
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Udfyldes af Center for Miljøbeskyttelse 
Center for Miljøbeskyttelse anerkender modtagelse af anmeldelsen og har 
følgende indsigelser mod det anmeldte: 

Dato Sagsbehandler 

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse 
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