
Ansøgning om boretilladelse og foreløbig 

indvindingstilladelse til markvanding 

 
HEDENSTED KOMMUNE 

 

1. Ansøger (ejer af indvindingssted) 

 

Navn__________________________________________________________________________________ 

 

Adresse________________________________________________________________________________ 

 

Postnr.__________  By___________________________________________________________________ 

 

Ejendommens matrikel nr.____________  Ejerlav____________________________________________ 

 

Ejendommens CVR-nr.___________________________________________________________________ 

 

Tlf. nr._____________________ Mobil nr._____________________ Fax nr._______________________ 

 

 E-mail adresse__________________________________________________________________________ 
 

 

2. Forbrug til markvanding 
 

Areal der ønskes vandet                    Ejet areal___________ ha      Forpagtet/lejet areal____________ha 

 

Ansøgt årsforbrug________________________m
3
/år 

 

Ansøgt maksimalt forbrug (timekapacitet)_________________m
3
/time 

Pumpetype                □ Fast   □ Traktor   □ Andet     Hvis andet - hvilken_____________________ 

 

Matrikler der ønskes vandet:   

 

Matrikel nr._________________   Ejerlav___________________________________________________ 

 

Matrikel nr._________________   Ejerlav___________________________________________________ 

 

Matrikel nr._________________   Ejerlav___________________________________________________ 

 

Matrikel nr._________________   Ejerlav___________________________________________________ 

 

Matrikel nr._________________   Ejerlav___________________________________________________ 

 

Matrikel nr._________________   Ejerlav___________________________________________________ 

 

Matrikel nr._________________   Ejerlav___________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Vandforbrug fra markvandingsboringen til andet formål 

Til husholdningsformål (sæt kryds)          □ ja     □ nej     

 

Bedrift (sæt kryds)                                      □ ja     □ nej    

 

Andet__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

4. Indvindingssted (boring/brønd) 
 
Matr. Nr.______________   Ejerlav__________________________________  Pumpeydelse________m

3
/t 

 
Matr. Nr.______________   Ejerlav__________________________________  Pumpeydelse________m

3
/t 

 
Matr. Nr.______________   Ejerlav__________________________________  Pumpeydelse________m

3
/t 

 
Matr. Nr.______________   Ejerlav__________________________________  Pumpeydelse________m

3
/t 

 

5. Lejet areal (kopi af lejekontrakt/forpagtningsaftale kan vedlægges i stedet for udlejers underskrift) 

 

Matrikel nr._______________________     Ejerlav____________________________________________ 

 

Ejers navn_____________________________________________________________________________ 

 

Adresse________________________________________________________________________________ 

 

Post nr._______________   By_____________________________________________________________ 

 

Tlf. nr.________________________________   Mobil nr._______________________________________ 

 

Lejemål indgået år______________________  og udløber år____________________________________ 

 

Dato__________   Udlejers underskrift______________________________________________________ 
 

 

6. Afstand til naboboringer (indenfor 500 meter) 
 

Afstand til evt. husholdningsboring/-brønd ved nabo______m  Bemærkninger____________________ 

 

Naboers navn og adresse_________________________________________________________________ 

 

Afstand til andre boringer___________m   Bemærkninger_____________________________________ 

 

 

 



7. Boringer som ikke benyttes 

Eksisterer der boringer på ejers matrikler som ikke benyttes            □ ja     □ nej    

 

Hvis ja hvilke  __________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 

 8. Særlige oplysninger 

Er der nedlagt boringer           □ ja     □ nej       Antal________   DGU nr.______________________ 

Er der ved handel/jordfordeling afgivet boringer    □ ja     □ nej     

 

Hvis ja       antal_______   DGU nr.____________________   

        

Til               Navn__________________________   Adresse______________________________________ 

Er der ved handel/jordfordeling overtaget andre boringer   □ ja     □ nej     

 

Hvis ja       antal_______   DGU nr.____________________   

        

Tidligere ejer               Navn__________________________   Adresse_____________________________ 
 

 

9. Afstandskrav 

 
Boringens placering skal så vidt muligt overholde følgende mindsteafstande til forureningskilder m.v. 

på egen og andre ejendomme 

 

Emne Afstandskrav Aktuel afstand Ikke aktuel 
Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og udluftningsrør 30 m   

Møddinger, ajlebeholdere 25 m   

Gødningsoplag, åbne og lukkede gødningstanke 25 m   

Ensilagebeholdere, tanke for ensilagesaft 25 m   

Hustanke (septiktanke), samletanke for husspildevand 15 m   

Jordvarmeanlæg (varmeslanger) 75m   

Stalde, løbegårde og lign 25 m   

Kreaturvandingssteder 15 m   

Skel, medmindre byggelinie eller servitutbestemmelser kræver 

større afstande 

5 m   

Veje, private 5 m   

Offentlige veje, parkeringsarealer og lign. 10 m   

Bygninger 5 m   

Lavspændingsluftledninger eller jordkabler 5 m   

Højspændingsluftledninger eller jordkabler 10 m   

Grøfter, vandløb og åbne vandarealer* 10 m   

Gravhøje og lign 100 m   

Faskiner for tagvand 15 m   

Ledningsanlæg for overfladevand og regnvand 15 m   

Ledningsanlæg for spildevand når ledningen er udført af drænrør 

eller muffeløse rør 

300 m   

Drænvand uden spildevand 15 m   

Spildevand, såfremt ledningen udføres med tætte rør og samlinger 50 m   

Rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand 75 m   

Nedsivningsanlæg for vejvand og husspildevand fra malkerum, 

drikkevandskvalitet 

300 m 

eller 150 m 

  

 

 

   



Emne Afstandskrav Aktuel afstand Ikke aktuel 
 

Jordbassiner for spildevand, også selvom dette er opspædet med 

regnvand 

 

150 m 

  

Slambede for spildevandsrensningsanlæg 150 m   

Nedsivningsanlæg for tagvand 25 m   

Slaggeoplag og flyveaske fra forbrændingsanstalter og skrotpladser 150 m   

Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med  bygge – og 

anlægsarbejder 

20 m   

Lossepladser 150 m   

Oplag af kemikalier 300 m   

Nedgravning af døde dyr 50 m   

Kirkegårde 100 m   

Indvindingsanlæg på naboejendomme 50 m   

Forsyningsledninger for gas og olie 50 m   

Varmeindvindingsanlæg 75 m   

Pelsdyrfarme 25m   

Overskridelser af et eller flere af ovenstående afstandskrav      □ ja     □ nej     

 

Hvis ja hvilke________________________________________Afstand i meter til boring_____________  

Hvis olietank   □ Nedgravet     □ Overjordisk     

 
* Afstand til vandløb og søer ønskes dog størst mulig og helst min. 300 meter. 

 

10. Bemærkninger__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

11. Underskrift 
 

Ansøger erklærer på tro og love at de angivne oplysninger er korrekte 

 
Dato___________   Ansøgers underskrift____________________________________________________ 

 
Der vedlægges et kortbilag med indtegning af indvindingens placering samt markering af de arealer (ejede og forpagtede), 

der ansøges om vandingstilladelse til. Det skal på bilaget være muligt at skelne forpagtede fra ejede arealer. På samme 

kort indtegnes husholdningsboringer/brønde ved ansøger samt naboer indenfor 500 meter, hvis disse forekommer. til 

Kortbilag og ansøgningsskema sendes til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum.. 
 

Boringer/Anlæg må ikke udføres før foreløbig tilladelse foreligger 

 

 

Kortbilag til markering af boringer kan findes på følgende hjemmesider:  
http://kort.arealinfo.dk og www.hedensted.dk  

 

http://www.________________/
http://www.hedensted.dk/

