Ansøgning om tilladelse til vandindvinding
Ansøgningen vedrører:
Fortsat vandindvinding
Ændret vandindvinding
Eksisterende, ikke tidligere godkendt anlæg
Ny boring
Andet (angiv emne) ___________________________

Ansøger:
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf. nr.:

E-mail:

CVR-nr.:

Indvindingssted:

Såfremt arealet for indvinding er lejet, skal der vedlægges lodsejeraftale.
Matr.nr.:

Ejerlav:

Adresse:
Postnr.:

By:

DGU nr.1 :

Der indvindes fra:
Boring
Brønd

1

DGU nr. er et unikt løbenr. for alle boringer. DGU nr. kan ses på GEUS.dk. Hvis der ikke er DGU nr. til boringen, kan det tildeles af
Aarhus Kommune.

Fordeling af forbrug og formål:

Anlæg

Ansøgt
indvindingsmængde
(angives i m3/år)

Angivelse af type af hobbybrug/
erhvervsmæssig drift/ udlejning/
institution

Enkeltvandforsyningsanlæg
1 husholdning
Enkeltvandforsyningsanlæg
1 husholdning + hobbybrug
Enkeltvandforsyningsanlæg
1 husholdning + erhvervsmæssig drift
Ikke-almene forsyningsanlæg
2-9 husholdninger
Ikke-almene forsyningsanlæg
2-9 husholdninger + erhvervsmæssig drift
Erhvervsmæssig drift
(markvanding m/u drikkevandskvalitet?
dyrebesætning, malkekvæg mm.?)
Institutioner, udlejningsejendomme,
dagplejere, virksomhed o.l.
I ALT

Udlejning, institution mm.:

m3/år

Bruges ejendommene som forsynes med drikkevand helt eller delvis til udlejning – herunder beboelse, sommerhuse, institution/dagpleje, foreninger, virksomheder, selskabslokaler m.v.

Ja
Nej
Hvis ja, angives navn og adresse:

Flere tilsluttede:

Er eller skal andre ejendomme tilsluttes det i ansøgningen berørte anlæg?
Ja
Nej
Hvis ja, angives navn og adresse:

Behandlingsanlæg:

Er der behandlingsanlæg til det oppumpede vand?
Ja
Nej
Hvis ja, beskrives vandbehandlingsanlægget samt evt. udledning af filterskyllevand:

Boringens/brøndens placering:
Afstande fra:
Spildevandsførende markdræn/nedsivningsanlæg/sivebrønde

m

Spildevandsledninger

m

Bundfældnings- og samletanke for opbevaring af spildevand

m

Tanke for benzin og olie

m

Stalde, ensilagebeholder, møddingspladser m.v.

m

Andre brønde/boringer

m

Andet (angiv emne)

m

Beliggenhed:
Kortbilag vedlægges med placering af boringen/brønden, spildevandsanlæg (samt angivelse af type), olietanke
og andet nævnt under boringens/brøndens placering, som ansøger har kendskab til.
Hvis der er kendskab til gamle eller sløjfede brønde/boringer på ejendommen bedes disse også indtegnet på
kortbilaget.

Bemærkninger fra ansøger:

		

Dato

Ansøgningen sendes til:
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Eller elektronisk til:
vandognatur@mtm.aarhus.dk

Ansøgerens underskrift

