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Ansøgningsskema om tilladelse til etablering/fornyelse af en havevandingsboring 

 

 

 

I forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskemaer, se gerne vejledningen på hjemmesiden 

Hvad søges der om:  Sæt x 

 Ny havevandingsboring  

 

 

Fornyelse af tilladelse 

 

 

Lovliggørelse af havevandingsboring 

 

 

Ændret anvendelse af eksisterende boring 

 

 

Andet: ________________________________  

   

Oplysning om ejer:  

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: By: 

Telefon: Mobil: 

Mail:  

Oplysning om den berørte ejendom: 
Matrikel nr.: Ejerlav: 
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Skal udfyldes ved ny boring: 

 

Oplys venligst afstand fra boring til: Afstand Afstandskrav Evt. 

bemærkninger 

Naboskel  5 m  

Offentlig vej  5 m  

*Septiktank/samletank for husspildevand  5 m  

*Nedgravet olietanke  15 m  

*Ensilageplads  25 m  

*Stalde  25 m  

*Gylletank  25 m  

*Andre boringer, Drikkevandsboringer, 

Markboringer 

 
25 m 

 

*Varmeindvindings-/jordvarmeanlæg  25 m  

*Nedsivningsanlæg (husspildevand)  150 m  

*Mødding uden fast bund  150 m  

 

Ved ansøgning til etablering af ny boring skal der medsendes et kortbilag med ønsket placering til Varde 

Kommune, vardekommune@varde.dk, hvorpå der er indtegnet en cirkel med en 5 meters radius som 

beskyttelseszone.     

 

Oplys gerne den påtænkte brøndborefirma:____________________________________________________ 

 

Efter etablering af havevandingsboringen skal der sendes en færdigmelding ind til Varde Kommune. 

Herefter vil der blive tilsendt en tilladelse til vandindvinding. 

 

* Udfyldes ved kendskab, eller skriv i bemærkningsfeltet.  
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Skal udfyldes ved fornyelse af tilladelse: 

 

Hvornår udløb den gamle tilladelse?_________________ 

Oplysninger om boringen 

Vælg A) eller B) 

DGU. Nr.: 

Ja Nej 

A) Er der etableret tørbrønd   

Hvis ja Er der fast dæksel på tørbrønd   

Er rørgennemføring i tørbrønd 

tætnet 

  

Falder terrænet væk fra tørbrønd   

Hvor langt er tørbrønd ført over 

terræn 

meter 

B) Er der etableret pumpehus   

Hvis ja Falder terrænet væk fra 

pumpehuset 
  

Er der forerørsforsegling på boringen   

Kan boringens vandspejl pejles (er der pejlestuds)   

Foto af havevandingsboringen  Et udefra    

Et ned i tørbrønden.   

Kortbilag med placering af boringen, hvorpå der er indtegnet en cirkel 

med en 5 meters radius som beskyttelseszone. 
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Skal udfyldes ved lovliggørelse af havevandingsboring / ved ændret anvendelse af eksisterende 

boring: 

Oplys venligst afstand fra boring til: Afstand Afstandskrav Evt. bemærkninger 

Naboskel  5 m  

Offentlig vej  5 m  

Septiktank/samletank for husspildevand  5 m  

Nedgravet olietanke   15 m  

Ensilageplads  25 m  

Stalde  25 m  

Gylletank  25 m  

Andre boringer, Drikkevandsboringer, Markboringer  25 m  

Varmeindvindings-/jordvarmeanlæg  25 m  

Nedsivningsanlæg (husspildevand)  150 m  

Mødding uden fast bund  150 m  

Oplysninger om boringen DGU. Nr.: 

Ja Nej 

Er der etableret tørbrønd   

Hvis ja Er der fast dæksel på tørbrønd   

Er rørgennemføring i tørbrønd 

tætnet 

  

Falder terrænet væk fra tørbrønd   

Hvor langt er tørbrønd ført over 

terræn 

meter 

Er der etableret pumpehus   

Hvis ja Falder terrænet væk fra 

pumpehuset 
  

Er der forerørsforsegling på boringen   

Kan boringens vandspejl pejles (pejlestuds)   

Hvor dyb er boringen meter 

Foto af boringen  Et udefra    

Et ned i tørbrønden.   

Kortbilag med placering af boringen, hvorpå der er indtegnet en cirkel 

med en 5 meters radius som beskyttelseszone. 

  

Er der borerapport på boringen**   

 

**Er der ej borerapport, skal der kontaktes en brøndborer der kan tjekke boringen, samt lave en. 

Ved ændret anvendelse af drikkevandsboring til havevandingsboring, skal der sammen med ansøgningen 

vedlægges dokumentation for, at ejendommen er tilsluttet et vandværk. 

 

Hvad har boringen tidligere været anvendt til?____________________________ 
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VEJLEDNING VED ANSØGNING OM ETABLERING AF HAVEVANDING 

 

LOVGRUNDLAG: 

Kommunen meddeler tilladelse til vandindvinding i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 – 22 og 
Miljøministeriets gældende lov. 
 
AFSTANDSKRAV: 

Ved placering af boringer til indvinding af grundvand gælder en række vejledende minimumsafstande. 
Afstandene er anført på ansøgningsskemaet. 
Afstandene er i vidt omfang de samme, som de der er fastsat i miljøministeriets bekendtgørelser for 
placering af forureningskilder i forhold til vandindvindingsboringer. 
Endvidere henledes opmærksomheden på byggelinjeafstande og sikkerhedszoner omkring veje, olie- og 
gasledninger samt jordvarmeanlæg. 
 
SAGSBEHANDLING: 

Inden påbegyndelse af bore- og anlægsarbejder skal du fremsende ansøgningen om etablering af ny 
havevandingsboring til Varde Kommune. 
 
Ansøgningen skal være vedlagt et kort, f.eks. i målforhold 1:500, med markering af det ansøgte 
borested. På den baggrund træffer Varde Kommune en afgørelse. 
 
Afgørelsen bliver sendt til ejer og den brøndborer der skal etablere havevandingsboringen. 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljøklagenævnet. 
Herefter skal ansøgeren inden en nærmere fastsat tidsfrist (normalt ca. 1 år) etablere boring og 
pumpeanlæg. 
 
Når arbejdet er afsluttet fremsendes ansøgning om endelig tilladelse til vandindvinding m.v. til 
Varde Kommune, bilagt borerapport for alle udførte boringer (både anvendelige og mislykkede) med 
tilhørende prøvepumpningsresultater og de krævede analyser af vandet. 
 
Kommunen vil foretage en besigtigelse af boringer og anlæg hvorefter der træffes en endelig afgørelse i 
sagen. 
 
En endelig tilladelse er normalt gyldig i en periode på 15 år. 
 
Den endelige afgørelse kan også påklages til Miljøklagenævnet gennem Varde Kommune inden 
4 uger fra modtagelsen. 
 
Varde kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail vardekommune@varde.dk 
 
Bemærk venligst: 
Ved ændret anvendelse af drikkevandsboring til havevandingsboring, skal der sammen med ansøgningen 
vedlægges dokumentation for at ejendommen er tilsluttet et vandværk. 
 
At drikkevandsboringen ikke må være filtersat dybere end 10 meter under terræn, hvis boringen ønskes 
ændret anvendelse til havevandsboring. Der kan ikke gives tilladelse til havevandingboringer  
 
Hvis du ønsker at sælge spiselige afgrøder, der fortæres i rå tilstand, skal du forinden lade et akkrediteret 
laboratorium analysere vandet, idet vandet skal overholde de krav, som Varde Kommune stiller til 
drikkevand. 
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