ANSØGNING TIL ESBJERG KOMMUNE
ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE.

Privat drikkevand – øvrig vandforsyning
med drikkevandskvalitet, samt dyre- og
havevanding.
Vandindvinding i.h.t. Vandforsyningslovens § 20 i lovbekendtgørelser nr. 1026 af 20. oktober 2008

Alle punkter skal udfyldes før ansøgningen kan behandles
(Punkter markeret med * udfyldes af kommunen)
LÆS! Vejledningen til ansøgning i forbindelse med indvinding af grundvand…..

1.

Standardoplysninger
*Reg.nr.:

*Sagsnr.:

Ansøgers navn:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon:
E-mail: __________________________________________________________________
Boringsoplysning:
Ejendomsnummer ifølge ejendomsskattekort:
Matr.nr.:

Ejerlav:

Ejendomsadresse:__________________________________________________________________
Post nr.: ____________________________
2.

By:

Ansøgning om
Ønsket mængde i m3/år.

Sæt X
Havevanding m.v. (max 200 m3/år):

___________________

#

#

3.

Vand til husdyr :

___________________

Vand til husholdningsbrug

___________________

Andet:

___________________

Der skal vedlægges opgørelse over antal dyr pr. art

Særlige oplysninger
Vandindvindingen ønskes foretaget fra:

Eksisterende boring

Eksisterende brønd

Ny boring

Boringen/brønden udført den ________________
Boringens/brøndens dybde: __________________
Er ejendommen tilsluttet et alment vandværk?

Nej

Ja

Tidligere vandindvindingstilladelse
Skal jordledning føres over anden mands
ejendom
Hvis ja, navn og adresse:
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Nej

Ja

Andre grundejere og brugere der ønskes inddraget i behandling af ansøgningen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Afstand fra indvindingssted til
Afstand i meter (m) fra
indvindingssted

Bemærkninger

Naboskel

m

m

m

Bygninger

m

m

m

Vejanlæg

m

m

m

5. Afstand til Forureningskilder
Afstand i meter (m) fra
indvindingssted til
forureningskilde
Nej
Møddingsplads
Hvis ja

Er der fast bund
Er der afløb
Er der sidebegrænsninger

Bundfældningstank
(septik/triktank)

Nedsivningsanlæg for
husspildevand
Samletanke (tæt tank uden afløb)
Ensilageopbevaring
Hvis ja

Fast bund
Afløb
Sidebegrænsninger

Olietank
Hvis ja

indendørs
Overjordisk udendørs
nedgravet

Andre vandboringer
Jordvarmeanlæg
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Ja
På egen ejendom På nabo-ejendom

m

m

Bemærkninger

6.

Indtegn skitse af boringsplacering i forhold til forureningskilder og bygninger

7. Bilag der skal vedlægges ansøgningen:
1) Evt. kortbilag med markering af indvindingssted.
2) Borerapport.
3) Analyserapport (hvis vandet skal anvendes til husholdning – forenklet kontrol).
4) Analyserapport (hvis vandet skal anvendes til malkerum – forenklet kontrol).
Ejeren erklærer på tro og love at de angivne oplysninger er korrekte.
Dato……………….

Ejers underskrift………………………………………………………

Ansøgningen med bilag sendes til:
Esbjerg kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.
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