
 
Info 
Tilladelse til grundvandssænkning 
Normalt skal kommunen meddele tilladelse til oppumpning og bortledning i forbindelse med 
grundvandssænkning.  Under specielle forudsætninger som angivet nedenunder kan der foretages 
grundvandssænkning uden tilladelse: 
 

1. Grundvandssænkninger på maks. 100.000 m3/år i højst to år kan foretages uden tilladelse, 
såfremt der ikke forefindes almene vandværksboringer indenfor 300 m af 
grundvandssænkningen jf., VFL § 26 stk. 2. 
 

2. Hvis der er fare for skade på vej– og jernbaneanlæg kan vandet oppumpes uden tilladelse. 
 
Der påkræves normalt altid tilladelse, såfremt det oppumpede grundvand skal udledes til 
vandløb, offentlig kloak, regnvandssystem eller nedsives. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Esbjerg Kommune pr. e-mail 
miljo@esbjergkommune.dk eller pr. telefon 7616 1616. 
 
Ansøgningen sendes pr. e-mail til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Natur & Vandmiljø, 
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. 
 
 
Ansøger 
Anlægsejers navn 
 
Anlægsejers adresse Postnr. og by 

 
Ansøger er: 
 Grundejer   Entreprenør   Rådgiver   Andet 
Kontaktperson 
 

Tlf. e-mail 

 
Placering 
Adresse Postnr. og by 

 
Matr.nr. Ejerlav 

 
 
Projektbeskrivelse 
Formål med grundvandssænkning 
 
Forventet dybde hvortil grundvandet skal sænkes 
 
Forventet samlet indvundet vandmængde i m3 Maks. pumpeydelse 

 
Varighed af grundvandssænkning  

 

 
ANSØGNING OM 
GRUNDVANDSSÆNKNING 
 
 

Vandindvinding iht. vandforsyningslovens (VFL) § 26 og dertilhørende bekendtgørelser. 
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Oppumpningssted (vedlæg beskrivelse og kort med angivelse af boresteder eller 
sugespidsplacering) 
 
Tidsplan 
 

Forventet start Forventet slut Permanent  

 
Forurenede arealer 
Forefindes der arealer kortlagt efter jordforureningsloven indenfor 300 m af den planlagte 
grundvandssænkning? 
 
(Såfremt det oppumpede grundvand ansøges udledt til recipient skal der fremsendes en vurdering 
af hvorvidt en evt. kendt forurening kan medføre reduceret vandkvalitet.) 
Varighed af grundvandssænkning  
 
Oppumpningssted (vedlæg beskrivelse og kort med angivelse af boresteder eller 
sugespidsplacering) 
 
Tidsplan 
 

Forventet start Forventet slut Permanent  

 
Bortledning af oppumpet grundvand 
Det oppumpede grundvand forventes ledt til: 
 Offentlig kloak  
 Offentlig regnvandssystem  
 Nedsives på lokalitet  
 Udledning til vandløb, sø eller anden recipient 
 
Der skal til ansøgningen vedlægges beskrivelse af udledningssted f. eks. hvilken recipient samt 
opholdstid i et evt. regnvandsbassin eller andet forsinkelsesbassin. Oplysninger om evt. overløb på 
offentlig spildevandskloak vedlægges. Desuden skal der vedlægges et kort som viser placering af 
udledningssted(er). 
 
 
Ved udledning til vandløb og søer skal der som minimum analyseres for pH, total jern, opløst jern 
(vedlæg kopi af analyserapporter) af grundvandet.  
 
Der skal vedlægges oplysninger om maks. udledningsflow og afhjælpetiltag i forhold til reduktion af 
jernindhold.  
 
Såfremt der er arealer kortlagt efter jordforureningsloven eller anden kendt forurening indenfor 300 
m, skal der foretages en vurdering af risiko forureningsspredning samt behovet for nødvendige 
afhjælpningstiltag. 
 
 


