
 
Teknik & Miljø 

                  Natur & Vandmiljø 
 
  

 
 

ANSØGNING TIL ESBJERG KOMMUNE OM ENDELIG 
INDVINDINGSTILLADELSE. 

 
 
Markvanding - Dyrevand – Planteskole & Gartneri – Sportsplads & 
Golfbane 
 

Vandindvinding iht. vandforsyningslovens §§ 20, 21 og 22 samt  
Miljøministeriets gældende bekendtgørelser herom. 

 
Alle punkter skal udfyldes før ansøgningen kan behandles 

 
 

 
 

 
 

1. Standardoplysninger 
 

Ansøgers Navn:________________________________________________ 

Adresse:______________________________________________________ 

Postnr./by: ____________________________________________________                                           

Fastnet Telefon:__________________   Mobiltelefon:__________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

Se-nr./CVR nr.: ______________________________________________________ 

2. Placering og vandmængde  
 
Vandet skal benyttes til:     

Husholdning1 Ja  Nej  

Malkerum Ja  Nej  

Sportsplads Ja  Nej  

Vand til dyr2 Ja  Nej  
 

1 Hvis boringen benyttes til husholdning og/eller malkerum, skal der endvidere vedlæg-
ges kopi af analyserapport 
2 Hvis vandet skal anvendes til dyrehold, skal der vedlægges data for antal dyr og type 
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     3. Boringsoplysninger 

 
Boring 

DGU nr. 
 

DGU nr. 
 
 

DGU nr. 

Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Er der etableret tørbrønd       

Hvis ja Er der fast dæksel på tørbrønd       

 Er rørgennemføring i tørbrønd tætnet       

 Falder terrænet væk fra tørbrønd       

 Hvor højt er tørbrønd ført over terræn  cm  cm  cm 

Er der etableret pumpehus  
 

     

Hvis ja Falder terrænet væk fra pumpehuset       
Er der forerørsforsegling (tæt pakning) på borin-
gen  

 
 

     

Kan boringens vandspejl pejles (pejlestuds)  
 

     

Vandmåler       

V
an

dm
ål

er
ty

pe
 Timetæller       

Separat elmåler       

Vandmåler       

Der føres bog (traktorpumpe)       

Andet       

Markvanding ______________ ha ______________ ha 

Planteskole ______________ ha ______________ ha 

Frilandsgartneri ______________ ha ______________ ha 

Drivhusgartneri ______________ ha ______________ ha 

Sportsplads ______________ ha ______________ ha 

Golfbane:       

Tee-steder / Greens ______________ ha ______________ ha 

Fairways ______________ ha ______________ ha 

 

Er der udført ny(e) boring(er) Ja  Nej  

Er der udført negative boringer Ja  Nej  
(Der skal vedlægges borerapport for samtlige udførte boringer, samt oplysninger om borings-
placering) 
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Hvor mange m3/t yder boringen  m3/t  m3/t  m3/t 

Hvor mange ha vandes i alt (egne + tilforpag-
tede)  ha  ha  ha 

Hvor mange tilforpagtede ha vandes  ha  ha  ha 
 
 

4. Forureningskilder 

 
Afstand i meter (m) fra boring-

sted til forureningskilde 
Bemærkninger   

  
DGU nr. 

 
 

DGU nr. DGU nr. 

  Nej Ja 

Gylletank  
 

 m m m    

Gødningsopbeva-
ring/-kanaler i 
driftsbygninger 
og Ajlebeholder 

 
  m m m 

   

Nedsivningsan-
læg for husspilde-
vand 

 
 

 
m m m 

   

Septiktank/trix-
tank 

 
 

 m m m    

Olietank  
 

 m m m    

  
 
 5. Bilag der skal vedlægges ansøgningen 
 

1) Kortbilag med markering af de arealer der ønskes vandet og separat 
markering af tilforpagtet areal. Kortudsnit kan printes fra http://web-
kort.esbjergkommune.dk.   

 
2) Kopi af forpagtningsaftale vedlægges, hvis der ønskes vand til forpag-

tede arealer. 
 
3) Kortbilag med markering af ønsket/-ede borested(er). 

 
Ansøger erklærer på tro og love at de angivne oplysninger er korrekte. 
 
 
Dato___________     Ansøgers underskrift____________________________ 
 
 
Ansøgningen med bilag sendes til: 
 
miljo@esbjergkommune.dk eller pr. post til Esbjerg Kommune,  
Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. 
 
Det bemærkes, at nye boring(er) ikke må etableres inden 4 uger efter  
modtagelsen af ”Foreløbig tilladelse”. 
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