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Rebild Kommune 
Rådhuset 

Hobrovej 110  
9530 Støvring 

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

 

 

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING 
OG/ELLER INDVINDING AF GRUNDVAND TIL 

DAMBRUGSDRIFT 
 

 

Ansøger:  

Navn og CVR-nr.:  

Vejnavn og nr.:  

Postnr. og by:  

Tlf.:  Mobil tlf.:  E-mail:  

 

 

Indvindingssted:  

Matrikel nr.:  

Ejerlav:  

 

 

Ansøgningen omfatter:  

Ejendommens adresse:  

Nyetablering:  Udvidelse:  Fornyelse:  

Grundvand:  Overfladevand:  Vandløbets navn:  

Tidligere tilladelse:  Dato:  Mængde: m³/år 

DGU nr. :  

Søgt vandmængde: m³/år 

Vandet skal 

anvendes til: 

 

 

 

 

Afstand mellem borested og forureningskilder nærmere end 300 m 
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Sivebrønd:  Olietank:  Gylletank:  

Mødding:  Ajlebeholder:  Ensilagebeholder:  

Andet:      

 

 

Evt. tidligere vandindvindingstilladelse fra: 

 Dato m³/år 

Kommunalbestyrelsen:   

Amtsrådet:   

Miljøstyrelsen:   

Landsvæsenskommissionen:   

Vandindvinding uden tilladelse:   

 

Indvindingsanlæg:  

Anlægget har en ydelse på: m³/år 

Pumpetype:  

Andet f.eks. boring 

med frit overløb, 

væld m.v.: 

 

 

 

Bemærkninger:  

 

 

 

 

 

 

Bilag: Oversigtskort 1:25.000 hvorpå vises anlæggets placering og øvrige vandindvindingsanlæg indenfor 

en afstand af 500 m. 

Dato:  Navn:  

 

 

 NB!  Anlæg må ikke udføres eller udvides uden tilladelse 
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Dato:  Navn:  

 

 

 

 

 

 

Vejledning 

Når skemaet er udfyldt, sendes det til Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Stßvring. Skemaet kan ogs¬ 
indsendes som formular:  

Som bilag skal  vedlÞgges et oversigtskort hvorp¬ anlægget og øvrige vandindvindingsboringer indenfor  
500 m er indtegnet. Ved placering af ny boring skal en række afstande til forureningskilder m. v. være 
overholdt. Der skal vedlægges resultatet af en vandanalyse af typen ”normal kontrol”. 
Ellers tages den type vandanalyse, der specificeres af kommunen. 
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