
 

 

Rebild Kommune 
Rådhuset 

Hobrovej110   
9530 Støvring 

Tlf. 99 88 99 88 
e-mail: raadhus@rebild.dk 

 
 

 

Ansøger:  

Navn:  

Vejnavn og nr.:  

Postnr. og by:  

Tlf.:  Mobil tlf.:  E-mail:  

Ved virksomheder opgives CVR nr.  

 

Det skal etableres  

stk. afværgeboringer 

stk. moniteringsboringer 

stk. undersøgelsesboringer 

stk. (art af boring) 

  

 

Boringen/boringerne (fortløbende nummer) ansøges etableret på (der vedlægges kort 

hvoraf entydig placering fremgår) 

Boring 

nr. 

Vejnavn Hus-

nummer 

Matrikel-

nummer 

Ejerlavsbetegnelse 

     

     

     

     

     

     

     

 

Ansøgning om tilladelse til etablering af 

afværge-/moniterings-/undersøgelsesboring 
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Boringen/boringerne ansøges udført 

Boring nr. Dybde 

(m) 

Diameter 

(mm) 

Filtersætning 

(m u. t.) 

Filtersætningsinterval 

(m u. t.-m u. t.) 

Filterdimension 

(mm) 

      

      

      

      

      

      

      

 

Oppumpning og bortledning af grundvand 

Skal der oppumpes og bortledes grundvand i 

forbindelse med arbejdet/undersøgelsen? 

 

Ja

 

Nej

 

  

Anslået mængde af oppumpet grundvand  m3 

Skal der oppumpes forurenet grundvand? Ja

 

Nej 

 

 

Anslået mængde af oppumpet forurenet grundvand m3 

Hvilke stoffer består 

forureningen af? 

 

 

Hvis der produceres forurenet boremudder og lignende, skal dette opsamles og køres 

til destruktion. 

 

Oppumpet forurenet grundvand skal opsamles og køres til destruktion. 

 

 

Påbegyndelse og afslutning af arbejdet/undersøgelsen 

Hvornår forventes arbejdet 

påbegyndt? 
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Hvornår forventes arbejdet 

afsluttet? 

 

Skal der efterlades forerør 

eller filter? 

Ja 

 

 Nej 

 

 

 

Virksomheden, der udfører boringen/boringerne 

Vej og husnummer  

Postnummer og by  

Telefon  Telefax  E-mail  

CVR nr.  

Telefonnummer og navn på den, der forestår arbejdet i marken 

Navn  

Telefon  

 

Vejledning 

Skemaet udfyldes med alle krævede oplysninger og returneres med bilag (kort i en 

skala 1:1.000-1:5.000) til Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller som 

formular: 

  

Er der oplysninger, der ikke kan gives på nuværende tidspunkt, gives de uopfordret 

så snart de bliver tilgængelige. 

Arbejdet må ikke påbegyndes, før der er meddelt tilladelse og før 

borestedet/borestederne er besigtiget af kommunen i marken og godkendt. 

 

Supplerende oplysninger findes i bekendtgørelse nr. 1260 af 28.10.2013 om udførelse 

og sløjfning af boringer og brønde på land og bekendtgørelse nr. 1453 af 11.12.2007 

om uddannelse af personer, der udfører boringer på land samt lovbekendtgørelse nr. 

1199 af 30.9.2013 om vandforsyning m.v., specielt kap. 4-6 og 10-11b. 
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