Skemaet returneres til:
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
vand@aabenraa.dk

Anmeldelse om sløjfning af boring eller brønd
Skemaet bruges af ejer/brøndborer til at anmelde en kommende sløjfning af en
boring eller brønd. Uddrag for regler for sløjfning er at finde på næste side.
Oplysninger om ejer af boringen eller brønden
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:
Mailadresse:
Oplysninger om boringen/brønden
Brønd:

DGU nr. :

Brønd med boring i bund:

AnlægsID:

Boring:

Matr. nr.:

Kilde:

Ejerlav:

Andet:

Adresse:

Dimensioner:

Tidspunkt for sløjfning:

Dybde i meter:

Tidligere anvendelse:

Diameter i meter :

Årsag til sløjfning:

Grundvandsspejl (m.u.t):

Sløjfningsmetode:

Sløjfningen udføres af
Virksomheds navn:
Adresse:
Telefonnummer:
Mailadresse:
Bemærkninger

Dato og underskrift

Dato

Underskrift (ejer af boring/brønd)
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Uddrag fra bekendtgørelse om uddannelse af personer der udfører
boringer på land
BEK nr 915 af 27/06/2016
Kapitel 2
Personer
§ 3. Ledere i virksomheder, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, skal være i besiddelse af et A-bevis.
Stk. 2. A-bevis kan opnås af personer, der har mindst et års relevant erfaring fra en
brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed, der udfører aktiviteter omfattet af §
1, stk. 1, og som har bestået de i bilag 1 anførte prøver.
Stk. 3. Personer, der har opnået B-bevis, kan opnå A-bevis ved at bestå prøver omfattende de manglende moduler, jf. bilag 1.
§ 4. Øvrige personer, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, skal være i besiddelse af et B-bevis.
Stk. 2. Personer, der ikke er i besiddelse af et B-bevis, kan deltage i arbejde omfattet af
§ 1, stk. 1, hvis arbejdet på stedet ledes af en person med B-bevis.
Stk. 3. B-bevis kan opnås af personer, der har mindst et års relevant erfaring fra en
brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed, der udfører aktiviteter omfattet af §
1, stk. 1, og som har bestået de i bilag 2 anførte prøver.
Stk. 4. Personer, der har opnået A-bevis, kan opnå B-bevis ved at bestå prøver omfattende de manglende moduler, jf. bilag 2.
§ 5. I tilfælde, hvor en person både varetager ledelse og øvrige aktiviteter omfattet af §
1, stk. 1, skal den pågældende være i besiddelse af både et A- og B-bevis, jf. § 3, stk. 1,
og § 4, stk. 1.

Uddrag fra bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer
og brønde på land
BEK nr 1260 af 28/10/2013
Kapitel 6
Sløjfning af boringer og brønde
§ 26. Sløjfning af boringer etableret med fore-, filterrør og andre installationer og sløjfning af brønde skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen mindst 14 dage før arbejdets udførelse med angivelse af metode og materialer.
Stk. 2. Der kræves ikke særskilt anmeldelse, hvor sløjfning er anmeldt, jf. § 18, stk. 2,
eller hvor boringen ikke kræver anmeldelse, jf. § 18, stk. 3.
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§ 27. Den, der sløjfer en boring, skal inden 3 måneder efter sløjfningen indberette dette
til GEUS.
Stk. 2. Indberetningen skal ske i digital form på et format fastsat af GEUS. Indberetningen skal indeholde oplysninger om følgende:
1) Boringens beliggenhed samt DGU-nr.
2) Årsagen til sløjfning af brønden eller boringen.
3) Tidspunktet for sløjfning af brønden eller boringen.
4) Oplysninger om navn, adresse og telefonnummer på ejer, rekvirent samt det
udførende firma.
5) Tilgængelige data om brønden eller boringen.
6) Metode til sløjfningen.
§ 28. Kommunalbestyrelsen kan påbyde sløjfning af overflødige boringer og brønde. For
sløjfning af vandforsyningsboringer og -brønde gælder § 36 i lov om vandforsyning m.v.
§ 29. Sløjfning af boringer og brønde skal foretages således, at de oprindelige jordlags
vandstandsende evne retableres, således at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner.
§ 30. Efterlades der ikke forerør, og er der boret i lerlag, skal lerlagenes forseglende
evne retableres. Under opfyldning med forseglende materiale skal det påses, at opfyldningen sker i lerlagets dybde og mindst svarende til tykkelsen af lerlaget.
Stk. 2. Boringer, som er indtil 10 m dybe, hvor der alene er truffet tørt sand, og hvor der
ikke efterlades forerør, kan fyldes med sand. Dog fyldes og stampes som minimum den
øverste meter ved terræn med forseglende materiale, såsom lergranulat eller bentonit/cementsuspension.
§ 31. Ved sløjfning af brønde skal disse oprenses og rengøres i bunden. Herover skal de
fyldes med materialer af en sådan beskaffenhed, at der ikke kan ske nedsivning af overfladevand eller vandudveksling mellem grundvandsmagasiner gennem anlægget. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af minimum 1 meter under terræn.
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