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Ansøgning om tilladelse til A-boringer 
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10-2013, ”Bekendt-
gørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land” (boringsbe-
kendtgørelsen). 

 
Ansøgningen sendes til: Vej- Park- og Miljøafdelingen 
  Miljø & Klima 

Smallegade 1 
 2000 Frederiksberg  

Eller per e-mail til: jord@frederiksberg.dk  
 
Lokalitet 
Adresse & postnr. 

Matr.nr. & ejerlav 

Potentielle forureningskilder 

Grunden er kortlagt, jf. Jordforureningsloven      Nej      V1      V2      Ved ikke   

 
Ansøger 
Navn Firma 

Adresse 

Telefon E-mail 

 
Boreentreprenør 
Firma Boreformand 

Adresse A-bevis    ja      Nej   

B-bevis    ja      Nej   

Telefon E-mail 

 
Ejer af boringen(/-erne) 
Navn Firma 

Adresse 

Telefon E-mail 

 
 
Underskriveren er ansvarlig for ansøgningens rigtighed. 

Dato 

 

Underskrift 
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Formål (afkryds relevant felt til venstre i skemaet) 
 Permanente pejleboringer 

 Moniteringsboringer 

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

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

 

Boringsoplysninger 
Borings-
nummer 

Forventet  
bore- 
dybde 

 
(mut.) 

Forventet 
filterinterval 
og filtertype

(mut. - mut.) 

Boringsdimension
&  

forede/uforede 
 

(angiv) 

Forventes 
udført 

 
(dato) 

Forventes 
sløjfet  

 
(dato) 

Afpropning og 
afslutning 

 
(angiv) 

       

       

       

       

       

       

Vedlæg venligst en skitse, hvoraf boringernes placeringer og nr. fremgår tyde-
ligt. Sagsbehandlingen kan ikke igangsættes før Vej- Park- og Miljøafdelingen 
har en sådan planskitse. 

Boreentreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes, 
underrette Vej- Park- og Miljøafdelingen om det præcise tidspunkt for arbejdets 
påbegyndelse, jvf. § 5, stk. 3 i boringsbekendtgørelsen. 

 

Oppumpning af vand 
VPM har ikke, med denne tilladelse, taget stilling til muligheden for etablering af indvinding 
eller anden oppumpning af grundvand. Ansøgeren foretager således undersøgelserne for 
egen økonomiske risiko. 

Hvis den totale mængde oppumpede grundvand forventes at overstige 100.000 m3, kon-
taktes VPM mhp. at opnå en bortledningstilladelse, jf. Vandforsyningslovens § 26. 

Hvis oppumpet grundvand ønskes ledt til recipient eller offentlig kloak, kontaktes BPM 
mhp. at opnå en tilladelse hertil, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28. Mindre vandmængder 
(< 10 m3) som vurderes uforurenet kan dog uden tilladelse ledes direkte til offentlig kloak. 
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Kvittering for ansøgning og tilladelse til A-boringer  
Udfyldes af Vej- Park- og Miljøafdelingen 

Vej- Park- og Miljøafdelingen (VPM) anerkender modtagelse af ansøgnin-
gen og tillader hermed det ansøgte på følgende vilkår:  

 
Udførelsen af boringer: 
Arbejdet udføres i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsen, BEK om udfø-
relse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10-2013 . 

Boringerne skal indberettes til GEUS med oplysninger angivet i bilag 2 i boringsbe-
kendtgørelsen. 

Boringer der etableres i vejarealer eller fortov kræver en gravetilladelse fra By- og 
Miljøområdet. Skema til gravetilladelse findes på www.frederiksberg.dk.  

 
Forurening: 
Konstateres der forurening af ejendommens jord eller undergrund i forbindelse med 
borearbejdet, skal BPM underrettes i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven, 
LBK nr. 1189 af 27/9-2016, § 21. Ved konstatering af forurening på ejendommen 
skal arbejdet standses straks i overensstemmelse med Jordforureningsloven, LBK 
nr. 1190 af 27/9-2016, § 71. Evt. forurenet opboret jord skal efter jordanmeldelse 
bortskaffes til godkendt modtager, jf. Jordflytningsbekendtgørelsen, BK nr. 1452 af 
7/12-2015. 

 
Sløjfning: 
Boringer, som ikke længere er i brug, skal senest 1 måned efter at brugen er ophørt 
sløjfes. Sløjfning af boringer skal anmeldes mindst 2 uger før arbejdets udførelse 
med angivelse af metode og materialer, jf. § 25, stk. 1 i boringsbekendtgørelsen. 
Skema hertil findes på www.frederiksberg.dk.  

 
Ansvar: 
VPM påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for skader på rør, kabler m.m. 
ved placering af boringerne. 

Der gøres opmærksom på Vandforsyningsloven, LBK nr. 1204 af 28/9-2016 , § 28: 
”at den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v. fortages, er erstat-
ningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold af grundvandsstanden”.  

 
Andre vilkår: 
 Oppumpet forurenet grundvand fra renpumpning, prøvepumpning mm. skal 

bortskaffes til en af Miljøstyrelsen godkendt indsamler eller til en af BPM anvist 
modtager 

 Boringer skal udføres med forerør 

 Boringer udføres ”gastætte”, dvs. forerørsstrækning (over filtret) afproppes med 
bentonitpakning 

 Forerøret sættes så dybt, at det er under det primære grundvandsspejl, også når 
der pumpes fra boringen 

 Boringer renpumpes efter afslutning af borearbejdet og tilbagepejles. 

 Boring(erne) GPS indmåles i UTM (zone32, euref89) og nivelleres i henhold til 
DVR90 

 Boringer forsynes med DGU nummer, ejers navn og adresse og aflåses forsvarligt 
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 Resultater af fysiske og kemiske undersøgelser, som er foretaget i forbindelse 
med etableringen af boringen/boringerne, sendes til BPM senest 3 måneder efter 
resultaterne foreligger 

 Resultater af kemiske undersøgelser, som er foretaget i forbindelse med etable-
ringen af boringen/boringerne, indberettes til Jupiter senest 3 måneder efter re-
sultaterne foreligger 

 BPM ønskes at kontaktes via mail om den præcise dato for borearbejdets påbe-
gyndelse 

 Andre: 

 

Tilladelsen meddeles i medfør af: 

 Vandforsyningsloven, LBK nr. 1204 af 28/9-2016 , § 21, jf. øvrige bestemmelser 
i kapitel 4 og 5 og jf. boringsbekendtgørelsen BEK nr. 1260 af 28/10-2013 . 
Bygge- og anlægsarbejde må ikke påbegyndes før klagefristens udløb, 4 uger 
efter dagen dato. Klage har opsættende virkning. 

 Uanset ovenstående vedr. klagefristen på 4 uger, kan arbejdet iværksættes 
straks, jf. BEK Nr. 1451 af 11/12 2007 om Vandindvinding og Vandforsyning, § 
34. 

 Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1189 af 27/9-2016, § 19 og jf. boringsbekendt-
gørelsen BEK nr. 832 af 27/6-2016. Klage har ikke opsættende virkning.  

Tilladelsen kan i henhold til Vandforsyningslovens kapitel 4 påklages til Natur- og Miljø-
klagenævnet. Der opkræves klagegebyr. En eventuel klage skal oprettes direkte via 
Natur- og Miljøklagenævnets klageportal som kan findes på www.borger.dk  eller 
www.virk.dk . Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævntes klageportal 
senest 4 uger fra den dag afgørelsen offentliggøres. Yderligere oplysninger kan læses 
på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

Tilladelsen bortfaldes, hvis den ikke er udnyttet 3 år fra tilladelsens dato. 

Dato Underskrift  Vej- Park- og Miljøafdelingen 

 

 

 

 
Sendes til boringens/boringernes ejer 
 
Kopi til: 
 
 Ansøger  
 Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Embedslægeinstitutionen for Frbg & Kbh Kommuner hvs@sst.dk 
 Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
 Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 

 


	Adresse  postnr: 
	Matrnr  ejerlav: 
	Potentielle forureningskilder: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Navn: 
	Firma: 
	Adresse: 
	Telefon: 
	Email: 
	Firma_2: 
	Boreformand: 
	Adresse_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off
	Telefon_2: 
	Email_2: 
	Navn_2: 
	Firma_3: 
	Adresse_3: 
	Telefon_3: 
	Email_3: 
	Dato: 
	Underskrift: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Miljøtekniske boringer hvor der efterlades filter eller forerør Angiv formålet: 
	Andre boringer hvor der efterlades filter eller forerør Angiv formålet: 
	Borings nummerRow1: 
	Forventet bore dybde mutRow1: 
	Forventet filterinterval og filtertype mut  mutRow1: 
	Boringsdimension  foredeuforede angivRow1: 
	Forventes udført datoRow1: 
	Forventes sløjfet datoRow1: 
	Afpropning og afslutning angivRow1: 
	Borings nummerRow2: 
	Forventet bore dybde mutRow2: 
	Forventet filterinterval og filtertype mut  mutRow2: 
	Boringsdimension  foredeuforede angivRow2: 
	Forventes udført datoRow2: 
	Forventes sløjfet datoRow2: 
	Afpropning og afslutning angivRow2: 
	Borings nummerRow3: 
	Forventet bore dybde mutRow3: 
	Forventet filterinterval og filtertype mut  mutRow3: 
	Boringsdimension  foredeuforede angivRow3: 
	Forventes udført datoRow3: 
	Forventes sløjfet datoRow3: 
	Afpropning og afslutning angivRow3: 
	Borings nummerRow4: 
	Forventet bore dybde mutRow4: 
	Forventet filterinterval og filtertype mut  mutRow4: 
	Boringsdimension  foredeuforede angivRow4: 
	Forventes udført datoRow4: 
	Forventes sløjfet datoRow4: 
	Afpropning og afslutning angivRow4: 
	Borings nummerRow5: 
	Forventet bore dybde mutRow5: 
	Forventet filterinterval og filtertype mut  mutRow5: 
	Boringsdimension  foredeuforede angivRow5: 
	Forventes udført datoRow5: 
	Forventes sløjfet datoRow5: 
	Afpropning og afslutning angivRow5: 
	Borings nummerRow6: 
	Forventet bore dybde mutRow6: 
	Forventet filterinterval og filtertype mut  mutRow6: 
	Boringsdimension  foredeuforede angivRow6: 
	Forventes udført datoRow6: 
	Forventes sløjfet datoRow6: 
	Afpropning og afslutning angivRow6: 
	Oppumpet forurenet grundvand fra renpumpning prøvepumpning mm skal: Off
	Boringer skal udføres med forerør: Off
	Boringer udføres gastætte dvs forerørsstrækning over filtret afproppes: Off
	Forerøret sættes så dybt at det er under det primære grundvandsspejl også: Off
	Boringer renpumpes efter afslutning af borearbejdet og tilbagepejles: Off
	Boringerne GPS indmåles i UTM zone32 euref89 og nivelleres i henhold til: Off
	Boringer forsynes med DGU nummer ejers navn og adresse og aflåses forsvar: Off
	Resultater af fysiske og kemiske undersøgelser som er foretaget i forbindelse: Off
	Resultater af kemiske undersøgelser som er foretaget i forbindelse med etable: Off
	BPM ønskes at kontaktes via mail om den præcise dato for borearbejdets påbe: Off
	Andre: Off
	Text8: 
	Vandforsyningsloven LBK nr 635 af 0706 2010  21 jf øvrige bestemmelser: Off
	Uanset ovenstående vedr klagefristen på 4 uger kan arbejdet iværksættes: Off
	Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 879 af 2606 2010  19 og jf boringsbekendt: Off
	Ansøger: Off
	Danmarks Fiskeriforening: Off
	Danmarks Naturfredningsforening: Off
	Danmarks Sportsfiskerforbund: Off
	Embedslægeinstitutionen for Frbg  Kbh Kommuner: Off
	Forbrugerrådet: Off
	Greenpeace: Off


