Sløjfning af brønde og boringer

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes
En ubenyttet brønd eller boring giver stor risiko for at nedsivende mikroorganismer og stoffer kan forurene grundvandet.
Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune traf d. 5. september 2012 beslutning om krav om sløjfning af alle ubenyttede brønde og boringer.
Er der en ubenyttet boring eller brønd på din ejendom, som
er taget ud af brug f.eks. som følge af, at ejendommen er
tilsluttet et vandværk, så skal den sløjfes. Medmindre du
har en gyldig vandindvindingstilladelse.
Du har ansvaret for, at det sker, og at sløjfningen overholder lovens krav.

Er der mulighed for at få hjælp til at
sløjfe min brønd eller boring?
Hvis din brønd eller boring er taget ud af brug før d. 21.
november 2007, så er der mulighed for at ”Grundvandspuljen for Egedal Kommune” vil stå for sløjfningen
af den.
Du kan søge Grundvandspuljen om at sløjfe din
brønd/boring. Adressen er: Grundvandspuljen for Egedal
Kommune, Vandværket på Stenlien, Frederikssundsvej
137, 3660 Stenløse. Henvendelse til Grundvandspuljens

konsulent Dausell Byggerådgivning, Stærevej 10, 3660
Stenløse, tlf. 4717 0805 er også muligt.
Grundvandspuljen for Egedal Kommune er en sammenslutning af vandværker, der indvinder vand i Egedal Kommune. Grundvandspuljens formål er at være medvirkende til
at sikre forsyningen med rent vand nu og i fremtiden.
Grundvandspuljen er ikke en kommunal organisation og dens
aktiviteter finansieres af vandværkerne selv.
Grundvandspuljen har fastlagt den 21. november 2007,
hvor Egedal kommune traf politisk beslutning om at boringer og brønde fremadrettet skulle sløjfes ved vandværkstilslutning, som skæringsdato for dens aktiviteter.

Hvordan skal jeg sørge for, at min brønd
eller
sløjfes?
vis
dinboring
din ejendom
blev tilsluttet drikkevand fra en an
Hvis din ejendom er blevet tilsluttet forsyning med drikkevand fra en anden vandforsyning efter d. 21. november
2007 eller din brønd/boring af andre årsager er blevet
ubenyttet efter denne dato, skal du selv iværksætte arbejdet med at sløjfe den og selv afholde udgifterne.
Sløjfning skal ske efter Bekendtgørelse om udførelse
og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK nr.
1000 af 26/07/2007).
Som grundejer har du selv ansvaret for, at sløjfningen udføres korrekt. Du skal sørge for, at sløjfningen udføres af
en brøndborer, som opfylder bekendtgørelsens krav om

uddannelse dvs. har et A-bevis. Du kan finde en brøndborer med A-Bevis på GEUS hjemmeside: www. GEUS.dk.
Du skal senest 14 dage før sløjfningen skal ske, anmelde det
til Kommunen. Du kan finde et skema for anmeldelse på
kommunens hjemmeside: www.egedalkommune.dk.
Kommunen fører tilsyn med sløjfningsarbejdet.

Kan jeg få lov til at beholde min brønd
eller boring til et andet formål?
Det kræver tilladelse at få lov til at anvende sin brønd eller
boring til et andet formål.
Du kan ikke få tilladelse til at bibeholde din brønd eller boring til private formål som f.eks. havevanding eller bilvask.
Helt undtagelsesvis kan kommunen give dig tilladelse til at
anvende boringen/brønden til f.eks. produktionsvand i en
virksomhed eller til et specielt erhvervsformål, hvis der er
tale om et væsentligt vandforbrug. Du skal søge Egedal
Kommune om tilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven.
Du kan finde et skema til brug for dette på kommunens
hjemmeside: www.egedalkommune.dk.
Kontakt til kommunen:
Center for Teknik og Miljø
Grundvandsgruppen
Teknik-miljo@egekom.dk
Tlf. 7259 6000
Denne pjece er udarbejdet af: Egedal Kommune og
Grundvandspuljen for Egedal Kommune, januar 2013.

