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Ansøgning om 

tilladelse til at indvinde grundvand 
(Vandforsyningslovens § 20) 

 

 

 

Du skal bruge dette skema, hvis: 

 Din tilladelse til at indvinde grundvand er udløbet. 

 Du vil indvinde mere vand, end du har tilladelse til. 

 Du skal bruge vandet til noget andet, end det du har en tilladelse til. 

 Du vil indvinde vand fra en ny boring eller fra en gammel husholdningsboring. 

 

Sådan skal du gøre: 

 Du skal udfylde alle felter i ansøgningsskemaet med letlæselig skrift (gerne BLOKBOGSTAVER).  

 Du skal udfylde 1 ansøgningsskema pr. boring. 

 Du skal vedlægge mindst 5 billeder af boringen (se fotoeksempler på s. 4): 

 et billede på 5-8 meters afstand, hvor overbygningen (tørbrønd, hus eller andet) er lukket. 

 et billede, hvor man kan se hele boringens/overbygningens indretning. 

 et billede helt tæt på af røret, der går ned i jorden, så man kan se, hvor højt toppen af røret står 

over terræn eller bunden af tørbrønden (tag gerne billedet med en tommestok eller lign.). 

 et billede, helt tæt på af forerøret set skråt fra oven, så man kan se, om pejlestudsen og lednin-

gen ned til dykpumpen er tæt. 

 et billede af måleren (timetæller, elmåler eller andet), så man kan se målerstanden. 

 På et kort skal du markere, hvor boringen præcist er placeret. Du kan lave et kort via kommunens 

hjemmeside: kort.ikast-brande.dk. Brug et målestoksforhold på 1:1.000 (eller mindre) og et luftfoto 

som baggrundskort. Du kan lave et punkt, der markerer boringens præcise placering, med funktionen 

"Skitsetegning". Du gemmer kortet ved hjælp af menuen "Udskriv". 

 Hvis du skal bruge boringen til at vande marker, skal du på et kort markere de marker, du vil vande. 

 Du skal sende hele ansøgningsskemaet, billederne og kortene til Ikast-Brande Kommune. 

 

Værd at vide 

 Kommunen behandler først din ansøgning, når vi har fået alle ovenstående oplysninger. 

 Kommunen kan altid bede om flere oplysninger - fx kræve en pumpetest eller bundpejling. 

 Kan du ikke selv udfylde ansøgningsskemaet, indsende billeder eller lave kortbilag, tilbyder Ikast-

Brande Kommune at lave et tilsyn på ejendommen. Ved tilsynet gennemgår vi alle ejendommens bo-

ringer. Du skal være til stede under tilsynet. Hvis du ønsker et tilsyn, skal du kontakte Rikke Just på 

tlf.nr. 9960 3364 / mobilnr. 2534 9036 eller via mailadresse rijus@ikast-brande.dk. I koordinerer 

sammen dato og tidspunkt for tilsynet.  
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Ejer (personen der ejer jorden, som boringen er placeret på) 

Navn  

 

 

Tlf.nr. 

Adresse 

 

 

CVR-nr. 

Postnr. og by 

 

 

E-mail 

 

Bruger (personen der bruger/skal bruge boringen) 

 
Ejer og bruger er den samme person 
 

 

Navn 

 

 

Tlf.nr. 

Adresse 

 

 

CVR-nr.  

Postnr. og by 

 

 

E-mail 

 

Boringen 

DGU-nummer 

 

Hvilken ejendom er boringen knyttet til (adresse og/eller matrikelnummer) 

 

 

 

 

Jeg søger om tilladelse til at indvinde grundvand, fordi… (sæt kryds) 

 

Boringens gamle tilladelse er udløbet. 

 

Boringen har en tilladelse, men jeg vil bruge grundvandet til et andet formål, eller jeg vil indvinde mere 

grundvand, end jeg har tilladelse til (beskriv ændring): 

 

 

 

 

Jeg vil indvinde grundvand fra en boring, der ikke har eller har haft en indvindingstilladelse – fx en ny boring 

eller en gammel husholdningsboring 

 

Andet (beskriv): 
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Vandet skal bruges til (sæt evt. flere krydser) 

 

 Markvanding 

 

 
 Gartneriafgrøder 

 (fx salat, bær, kål) 

 

Husdyrbrug 

 

Husholdning 

 

 Havevanding 

 

 

Dambrug 

 

Andet (beskriv): 

 

 

Vandet areal (udfyldes kun hvis formålet er markvanding eller gartneri) 

Vandet areal som er ejet af den, der bruger boringen 

ha 

Vandet areal som den, der bruger boringen, har lejet 

ha 

Adresse eller matrikelnummer på lejet jord 

 

 

Udlejers navn, adresse og underskrift 

 

 

 

 

 

Vandmængder 

Ønsket årsforbrug 

m3 pr. år 

Antal pumper i/til boringen 

 

Pumpens/pumpernes maksimale, samlede ydelse 

m3 pr. time 

Metode til måling af oppumpede vandmængder – fx timetæller, elmåler, vandmåler eller andet 

        Timetæller                                             Elmåler                                          Vandmåler                                                   

 

         Andet (beskriv): 

 

Målerstand og dato for aflæsning 

 

 

Beskriv hvordan de oppumpede vandmængder beregnes i m3 ud fra målemetoden 

 

 

 

Underskrifter 

Dato 

 

Ejer (personen der ejer jorden, som boringen er placeret på) 

 

 

Dato 

 

Bruger (personen der bruger boringen) 

 

 

mailto:teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


 

  
   

 
 

Huskeliste og fotoeksempler 
 
 

Ansøgningen består af fire dele. Alle fire dele af ansøgningen samles i én mail og sendes til mailadressen:  

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk. Alternativt kan du sende ansøgningen med posten eller aflevere 

den på et af rådhusene. Du er klar til at sende eller aflevere din ansøgning, hvis du har… 

 
 

udfyldt alle felter i ansøgningsskemaet (side 2-3 herover) 

 
vedlagt 5 billeder af boringen (som beskrevet på side 1) 

 
vedlagt et kort, der viser boringens præcise placering 

 
vedlagt et kort, der viser vandede arealer (kun ved markvanding/gartneri) 

 

 

Fotoeksempler 

Billede på 5-8 meters afstand, hvor overbygnin-

gen er lukket. Man skal kunne se hele overbyg-

ningen og omgivelserne omkring overbygningen. 

Overbygningen kan være en tørbrønd, et skur 

eller andet. 

  

Billede, der viser hele overbygningens indret-

ning. Man skal kunne se, hvordan tørbrønden 

eller overbygningen er indrettet. Billedet skal 

vise alle overbygningens/tørbrøndens sider samt 

alle ledninger, rørgennemføringer, pumper m.m. 

  

Billede helt tæt på af forerøret (røret, der går 

ned i jorden), så man kan se, hvor højt det står 

over bunden af tørbrønden eller over terræn. 

Tag gerne billedet med en tommestok eller lign. 

  

Billede, helt tæt på af forerøret set skråt fra 

oven, så man kan se, om pejlestudsen og led-

ningen ned til dykpumpen er tæt. 
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