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Bilag 5 
 
Generelle vilkår m.v. for FORELØBIG tilladelse til vandindvinding fra vandværksboring. 
 
 
Boring og anlæg 
 
A Bygge- og anlægsarbejder må ikke sættes i gang før 4 uger efter tilladelsen er meddelt af 

hensyn til eventuelle klager. Hvis tilladelsen er påklaget før klages fristens udløb, må bygge- og 
anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.   

 
B Etablering og sløjfning af boringer og brønde skal udføres af personer der opfylder de fastsatte 

krav i Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013.  
  
C Anlægget må kun benyttes til det tilladte formål. 
 
D Vand fra anlægget må ikke uden kommunens og Styrelsen for Patientsikkerheds tilladelse 

anvendes til drikkevand eller til vanding eller afvaskning af gartneriafgrøder, der fortæres i rå til-
stand, og som dyrkes med henblik på salg. 

 
E Boringer skal prøvepumpes i mindst 4 timer og med en pumpe med mindst samme ydelse som 

den godkendte. 
 Prøvepumpningsresultaterne indføres på skema, der sendes til Varde Kommune. 
 
F Boringen skal sikres mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse nr. 1260 af 

28/10/2013, om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Forerøret skal føres 
mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør forsynes med hætte 
med tætsluttende gummiring ved forerørets top (forerørsforsegling). 

 
G Omkring boringen skal der indrettes en fritliggende, let tilgængelig overbygning/tørbrønd, som 

ikke må tjene andre formål end beskyttelse af boring og tilhørende installationer.  
 
H Overbygning/tørbrønd udføres tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal føres mindst 30 cm 

over terræn, og tørbrønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller 
dørkplader af stål. 

 Overbygningens/tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl. Der må 
ikke være terrænfald hen mod overbygningen/brønden. Gennemføringer af rør og kabler skal 
være tætte, og der skal være en tæt forerørsafslutning. Etablering af en tæt bund i 
overbygningen/tørbrønden kan undlades, hvis bunden af overbygningen/tørbrønden altid er 
mindst 1 m over det højest forekommende grundvandsspejl.  

 
I Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i 

boringen, både når vandspejlet er i ro, og når anlægget er i drift. Pejlestudsen skal have en 
indvendig diameter på min. 25 mm. 

 
J Nye boringer eller erstatningsboringer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse. 
 
K Indvindingsanlæggets pumpekapacitet samt målemetode m.v. må kun ændres efter forud-

gående godkendelse fra kommunen. 
 
L Ved nedlæggelse, eller hvis anlægget af andre grunde tages ud af drift, skal boringen sløjfes 

efter brøndborerbekendtgørelsen BEK nr. 1260 af 28/10/2013. Anmeldelse skal ske til 
kommunen mindst 14 dage før arbejdets udførelse. 

 



 

 

M Vandindvindingsboringer skal være etableret med aflåst overbygning samt alarm. 
Bestemmelserne om sikring af boringen kan til en hver tid ændres af kommunalbestyrelsen. 

 
 
Tilladelse 
 
N Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere af 

ejendommen. 
 
O En tilladelse til vandindvinding kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket 

inden for et sammenhængende tidsrum af fem år  

P Kommunen kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør hvis der ved vandindvindingen sker 
uacceptable ændringer af bestående forhold (f.eks. på vandværksinteresser samt vandløb og § 
3-områder). Spørgsmål om erstatning afgøres af taksationsmyndigheden, såfremt der ikke kan 
opnås enighed herom. 

 
Kontrol 
 
Q Opgørelse over den indvundne vandmængde foretages ved, at anlægget forsynes med el- eller 

vandmåler som angivet i tilladelsen. Målemetoden må ikke ændres uden forudgående aftale med 
tilladelsesmyndigheden. Ejeren skal aflæse denne ved årets afslutning.  

 
R Ejeren skal registrere de årlige indvundne vandmængder. Oplysningerne skal opbevares i 5 år. 

På forlangende skal ejeren indsende oplysningerne til Varde Kommune. 
 
S I medfør af vandforsyningslovens § 23, er ejeren erstatningspligtig for skader, som voldes i 

bestående forhold ved forandringer af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift. I 
mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.  

 

 

 


