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Rebild Kommune 
Hobrovej 110  
9530 Støvring 

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

 

Ansøger: CVR-nr.: 

Navn:  

Vejnavn og nr.:  

Postnr. og by:  

Tlf.:  Mobil tlf.:  E-

mail: 

 

 

Ansøgningen omfatter:  

Ejendommens 

adresse: 

 

Indvindingens ma-

trikel nr. 

 Ejerlav:  Kommu-

ne: 

 

Nyetablering:  Udvidelse:  Fornyelse:  Legali-

sering: 

 

Tidligere tilladelse, journal 

nr.: 

 

Dato:  Mængde: m³/år 

Søgt vandmængde: m³/år 

Boring med DGU nummer:  

 

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING OG/ELLER 
INDVINDING AF GRUNDVAND TIL HUSHOLDNING OG/ELLER BEDRIFT 
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Rebild Kommune 
Hobrovej 110  
9530 Støvring 

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

Estimeret vandforbrug bedrift: 

Husdyrhold: 

Malkekøer:  Stk.  x 33  m3/år = m³/år 

Kalve, kvier:  Stk. x  8  m3/år = m³/år 

Søer:  Stk. x  5  m3/år = m³/år 

Slagtesvin:  Stk. x 0,6 m3/år = m³/år 

Smågrise:  Stk. x 0,2 m3/år = m3/år 

Heste:  Stk. x   6  m3/år = m³/år 

Får:  Stk. x   3  m3/år= m3/år 

Mink:  Stk. x 0,4  m3/år = m3/år 

Andre dyr:  Stk. x             m3/år =      m³/år 

Vaskevand  m³/år 

Vandspild  m³/år 

Andet formål, art:  m³/år 

Estimeret vandforbrug husholdning/er: 

Antal: Stk. x 200 m³/år m³/år 

Andre ejendomme, der øn-

skes forsynet: 

 

Stk. x 200 m³/år 

 

m³/år 

Ejendommenes beliggenhed: 

Adresse   

Matrikel/Ejerlav /  

Kommune   

Andre husholdninger, der ønskes forsynet: 

Adresse  

Matrikel/Ejerlav /  

Kommune  

Adresse   

Matrikel/Ejerlav /  

Kommune  

Vandforbrug I ALT (drift og husholdning) m³/år 
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Afstand mellem boring og forureningskilder på egen ejendom: 

Sivebrønd: m Mødding: m Ajlebeholder: m 

Gylletank: m Ensilagebehol-

der: 

m Olietank: m 

Andet: m 

 

Afstand mellem boring og forureningskilder på nærmeste nabos ejendom: 

Sivebrønd: m Mødding: m Ajlebeholder: m 

Gylletank: m Ensilagebehol-

der: 

m Olietank: m 

Andet: m 

 

Bemærkninger:  

 

 

Bilag: Oversigtskort 1:25.000 hvorpå vises anlæggets placering samt øvrige vandindvindings-

anlæg og forureningskilder indenfor en afstand af 500 m. 

Dato:  Navn:  

 

 

NB! Anlæg må ikke udføres eller udvides uden tilladelse 

 

Vejledning 

Ved placering af en ny boring skal en række afstande til forureningskilder m. v. være over-

holdt, se vedlagte oversigt. 

Når skemaet er udfyldt, sendes det til Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller som 

formular: 

 

Som bilag skal vedlægges et oversigtskort hvorpå anlægget og øvrige vandindvindingsboringer 

og forureningskilder indenfor 500 m er indtegnet. 

Skal vandet fra boringen bruges til vanding/vaskning af gartneriafgrøder eller forsyning af hus-

holdning, skal der vedlægges resultater af en vandanalyse af typen ”normal kontrol”. 

I alle andre tilfælde udtages den type vandanalyse, der specificeres af kommunen. 
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