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Aabenraa Kommune 

Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2 

6200 Aabenraa 

Telefon 73 76 76 76 

E-mail: vand@aabenraa.dk

Gennemgang af boring med overbygning eller brønd 

Skemaet er til brug for teknisk gennemgang af anlæg til indvinding af grundvand. Anlæggene 

består oftest af en boring med en overbygning, men de kan også bestå af en brønd. Du skal 

udfylde et skema for hvert anlæg. Sammen med det ufyldte skema skal du vedlægge billeder 

af anlægget. 

Vi skal bruge oplysningerne til at vurdere, om anlægget er indrettet efter reglerne i 

Boringsbekendtgørelsen1. 

Vi kan stille krav om, at en fagperson med minimum B-bevis2 skal gennemgå anlægget. I dette 

tilfælde skal der til gennemgangen vedlægges dokumentation for B-bevis. 

Billeder af anlæg 

Billeder af anlæg kan indsættes på side 3 i skemaet. Det er også muligt at sende dem særskilt 

til os via e-mail, vores digitale postkasse eller via ansøgningssystemet i Byg og Miljø (BOM).  

På side 4 kan du se, hvordan vi ønsker, at du fotograferer dine anlæg. 

Du kan finde oplysninger om din boring eller brønd på GEUS hjemmeside: 

http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp. 

Oplysninger om gennemgang, placering og ejerforhold 

Dato for gennemgang 

Gennemgået af (navn, eventuel firma) 

Anlægs ID 

DGU nr. 

Anlægs beliggenhed (mat.nr.) 

Anvendelse 

Ansøgers navn 

Ansøgers adresse 

Ansøgers e-mail 

Ansøgers telefonnummer 

1 Boringsbekendtgørelsen: BEK nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 
2
  BEK nr. 915 af 27/06/2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 

mailto:teknisk@toender.dk
http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=151892
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181954
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Indretning af boring Ja Nej Bemærkninger 

Virker boringen?  

(kan der pumpes vand op) 

Er forerør aflukket? 

Pejlestuds (muligt at pejle vandstand) 

Er pejlestuds afproppet? 

Måler? (el, timetæller eller vandmåler) Målertype: 

Boringsdybde i meter 

Filtersætning i meter under terræn Top: Bund: 

Indretning overbygning Ja Nej Bemærkninger 

Er der en overbygning på boringen? 

Fald i terræn væk fra overbygning? 

Tætte samlinger? 

Tæt bund? 

Tæt aflåseligt låg 

Er overbygning tør hele året? 

Er anlægget indhegnet? 

Kan der udlægges et 5 meters fred-

ningsbælte omkring boringen 

Hvis ja, hvordan er den markeret? 

Bemærkninger 
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Fotos af anlæg 

Fotos af anlæg indsættes her. Klik i et af felterne og vælg gennemse for at indsætte dit billede. 
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Sådan fotograferer du dit anlæg 

Vi skal sammen med det udfyldte skema bruge billederne til at danne os et billede af, om an-

lægget er indrettet efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen. 

Du skal fotografere anlægget udefra og indefra. Med og uden låg. Tæt på og på afstand. 

Herunder er der billedeksempler på fotos af anlæg. 

Foto udefra: Overbygning med låg  Foto indefra: Boring i overbygning 

Foto udefra: Overbygning med låg  Foto indefra: Boring i overbygning 
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