
Ansøgning om tilladelse til A-boringer 
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. & ejerlav: 
Potentielle forureningskilder: 

Grunden er kortlagt: 

Nej V1 V2  Ved ikke 

Ansøgerfirma 

Firma:  

Kontaktperson: 

Firmaadresse: 

Telefonnr.:  

E-mailadresse:

Boreentreprenør 

Firma:  

Kontaktperson: 

Firmaadresse: 

Telefonnr.:  

E-mailadresse:

Ejer af boringen(/erne) 

Firma:  

Kontaktperson: 

Firmaadresse: 



Telefon nr.: 

E-mailadresse:

Grundejer(/erne) 

Evt. firma:  

Kontaktperson: 

Adresse: 

Telefonnr.:  

E-mailadresse:

Er der indhentet samtykke til projektet hos alle grundejere?
Ja Nej 

Boringsbeskrivelser 
Projektbeskrivelse (kort resume): 
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Formål (sæt kryds ud for relevante boringer) 

Pejleboring 

Bemærkning:  

Moniteringsboringer 

Bemærkning: 

Boringer til prøvepumpning 

Bemærkning: 

Boringer til grundvandssænkning 

Bemærkning: 

Reinfiltrationsboringer 

Bemærkning: 

Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør 

Bemærkning: 

Andre boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør 

Bemærkning: 

Prøvepumpning (udfyldes hvis der udføres pumpeforsøg) 

Beskrivelse: 

Oppumpet mængde (m3):  

Pumpeydelse pr. boring (m3/t): 

Samlet pumpeydelse (m3/t):  

Pumpeperiode:  
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Boringsoplysninger 

Måles der i mut. eller kote (m DVR90):    mut.  kote (mDVR90) 

Boringsid Forventet 
boredybde 

Forventet  
filterinterval 

Boredimension Forventes 
udført 
den 

Forventes 
sløjfet 
den 

Jeg har vedlagt en skitse, hvoraf boringernes placeringer og id fremgår tydeligt.  
Sagsbehandlingen kan ikke igangsættes førend Center for Miljøbeskyttelse har en sådan 
planskitse. 

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

Ansøger er ansvarlig for ansøgningens rigtighed. 
Dato Navn 

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

Send formular 

mailto:vand@tmf.kk.dk


Kvittering og tilladelse til A-boringer 
Udfyldes af Center for Miljøbeskyttelse 
Center for Miljøbeskyttelse tillader hermed det ansøgte i medfør af: 

  Vandforsyningsloven LBK nr. 
§ 20

 

§ 21 § 26
jf. øvrige bestemmelser i kapitel 4 og 5 og jf. boringsbekendtgørelsen BEK nr. 1260 af 
28/10/2013. 

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. § 19 og jf. boringsbekendtgørelsen BEK nr.
1260 af 28/10/2013. 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

Boringer skal udføres med borerør. 

Boringer, samt boreprofil, skal digitalt læsbart indberettes til Danmarks og Grønlands 
Geologisk Undersøgelse (GEUS). 

Boringer, som ikke længere er i brug, skal sløjfes senest 1 måned efter at brugen er ophørt.  

Sløjfningsskema skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse senest 3 måneder efter sløjfning. 

Boringer skal være tydeligt mærkede med projekt og DGU-nummerering og 
ejer/driftsansvarlig. 

Boringerne skal placeres, så de generer trafikken mindst muligt. 

Andet: 

Ansvar 

Center for Miljøbeskyttelse har med denne tilladelse ikke taget stilling til muligheden for 
etablering af permanent indvinding, reinfiltration eller anden længerevarende oppumpning af 
grundvand. Ansøgeren foretager således undersøgelserne for egen økonomiske risiko. 

Center for Miljøbeskyttelse påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for skader på rør, kabler 
m.m. ved placering af boringerne.

Serviceoplysninger 

Boreentreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes, underrette Center 
for Miljøbeskyttelse om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse, jvf. § 6, stk. 3 i 
boringsbekendtgørelsen. 
Side 5 af 7 



Sløjfning af boringer skal anmeldes mindst 2 uger før arbejdet udføres, med angivelse af metode 
og materialer, jf. § 26, stk.1 i boringsbekendtgørelsen. Skemaet findes på kommunens 
hjemmeside: sløjfningsskema. 

Hvis den totale mængde oppumpede grundvand i forbindelse med et bygge-og anlægsarbejde, 
forventes at overstige 100.000 m3/år, ansøges Center for Miljøbeskyttelse, med henblik på at 
opnå en bortledningstilladelse jf. vandforsyningsloven § 26. 

Hvis oppumpet grundvand afledes til recipient skal man kontakte Center for Miljøbeskyttelse, 
Vand og VVM, med henblik på at opnå en udledningstilladelse. Hvis oppumpet grundvand afledes 
til kloak skal man ansøge Center for Miljøbeskyttelse, Forurenende Virksomhed, via kommunens 
hjemmeside: ansøgning spildevand 

Boringer der skal etableres i vejearealer eller fortov kræver en gravetilladelse fra Center for Trafik 
og Byliv: gravetilladelse 

Konstateres der forurening af ejendommens jord eller undergrund i forbindelse med borearbejdet, 
skal Center for Miljøbeskyttelse, Jord og Affald underrettes i overensstemmelse med 
miljøbeskyttelseslovens § 21. Ved konstatering af forurening på ejendommen skal arbejdet 
standses straks i overensstemmelse med jordforureningsloven § 71. Evt. forurenet opboret jord 
skal bortskaffes til godkendt modtager.  

Efter Byggeloven (BR-beslutning af 21/03/1991), skal sagsbehandling af byggesager i Indre By og 
på Christianshavn (den såkaldte middelalderby) omfatte en vurdering af byggeriets effekt på 
grundvandsstanden, både under anlægs- og driftsfasen af byggeriet.  

Klagevejledning 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter 
afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93 og 
vandforsyningslovens §§ 75 og 77. Klagen skal indgives inden den  . 

Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/. Klagen vil umiddelbart herefter 
blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). 

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer 
uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  

Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning 
herom til Center for Miljøbeskyttelse: miljoe@tmf.kk.dk. Center for Miljøbeskyttelse videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om 
klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under ’Vejledninger’.  
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Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra 
meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1 og/eller 
vandforsyningsloven § 81, stk. 1. 

Opsættende virkning 

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil 
have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og 
Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.  

 

Hvis udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må 
sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 
3. Påklages tilladelsen før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke
påbegyndes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet under behandling af klagesagen
afgøre andet, jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 3 og 4.

Uanset ovenstående vedr. klagefrist på 4 uger, kan arbejdet iværksættes straks jf. 
bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 35. 

Hvis afgørelsen påklages, vil klagen ikke have opsættende virkning jf. § 35 stk. 1, i 
bekendtgørelse om vandforsyning og vandindvinding, da denne indvindingstilladelse er givet 
efter § 20, stk. 1. nr.1 i vandforsyningsloven. 

Tilladelsen udløber: 

Dato Sagsbehandler 

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse 

Sendes til: 

Ansøger Boringsejer 

Kopi til: 

Ansøger  Grundejere Boringsejer Boreentreprenør 

Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Sportsfiskerforbund Styrelse for Patientsikkerhed 

Forbrugerrådet Tænk  Københavnernes Miljøforening 

Andre: 
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