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Anmeldelse om B-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). 

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

Smallegade 1 
 2000 Frederiksberg  

Eller per mail til: jord@frederiksberg.dk  
 
 
Lokalitet 

Adresse & postnr. 

Matr.nr. & ejerlav 

Potentielle forureningskilder 

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

 
 

Anmelderen 

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 anmeldelsens rigtighed. 

Dato 

 

Underskrift 
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Formål (afkryds relevant felt til venstre i skemaet) 
 Boringer til midlertidig grundvandssænkninger, der ikke kræver tilladelse efter 

vandforsyningslovens §§ 26, stk. 2 og 27, dvs. boringer hvorfra der skal oppumpes 
mindre end 100.000 m3 vand/år, i højst 2 år og som er beliggende mere end 300 m 
fra et vandforsyningsanlæg.  

 Miljøtekniske boringer, hvor der IKKE efterlades filter- eller forerør eller miljøborin-
ger, som er filtersat i op til nogle få måneder. 

 Andre boringer, hvor der IKKE efterlades filter- eller forerør f.eks. geoteknisk bo-
ring. 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. 

 

Evt. beskrivelse af sløjfning af boring(er) 

Angiv materialer i relation til tilført dybde (f.eks.; Sand 5.8 m u.t.): 

 

 

 

 

 

Jf. § 17 i boringsbekendtgørelsen BEK nr. 1260 af 28/10-2013 må borearbejdet 
først påbegyndes efter anmeldelse til Vej- Park- og Miljøafdelingen og kan på-
begyndes 14 dage efter anmeldelsen, medmindre vi inden da har gjort indsi-
gelse imod det.  
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Kvittering for anmeldelse om B-boringer  
Udfyldes af Vej- Park- og Miljøafdelingen 

Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen (BPM) anerkender modtagelse af anmeldel-
sen og har følgende bemærkninger:  
 
Udførelse af boringer: 

Arbejdet udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af 
boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10-2013 . 
 

Forurening: 

Konstateres der forurening af ejendommens jord eller undergrund i forbindelse med bo-
rearbejdet, skal BPM underrettes i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven LBK 
nr. 1189 af 27/9-2016, § 21. Ved konstatering af forurening på ejendommen skal ar-
bejdet 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. Jordforureningsloven, § 50.  
 

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  
 

Oppumpning af grundvand:  

VPM skal ansøges om tilladelse, hvis der tilsluttes/udledes oppumpet grundvand til of-
fentligt kloak eller recipient, jf. Miljøbeskyttelsesloven, § 28. Hvis det viser sig, at den 
totale mængde oppumpede grundvand, mod forventning, kommer til at overstige 
100.000 m3, kontaktes BPM med henblik på at opnå en bortledningstilladelse jf. Vand-
forsyningsloven § 26.  
�  Andet:  
 

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 erstatningspligtig 
for skade, som voldes i bestående forhold af grundvandsstanden”. 
 

� Borearbejdet må begyndes straks  

Andre indsigelser: 

� VPM har ikke med denne tilladelse taget stilling til muligheden for etablering af ind-
vinding eller anden oppumpning af grundvand. Ansøgeren foretager således under-
søgelserne for egen økonomiske risiko 

� Oppumpet forurenet grundvand fra renpumpning, prøvepumpning mm skal bortskaf-
fes til en af Miljøstyrelsen godkendt indsamler eller til en af BPM anvist modtager 

� Boringer skal udføres med forerør 

� BPM ønskes at kontaktes via mail om den præcise dato for borearbejdets påbegyn-
delse 

� Andre: 
 

Dato  Underskrift Vej- Park- og Miljøafdelingen  

   

  

Kvittering sendes til boringsejer og kopi sendes til anmelder 
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