Når brøndboreren har sløjfet dit anlæg, udfylder han et skema, som sendes til GEUS

Sløjfning af ubenyttede

(De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland).

Yderligere oplysninger

brønde og boringer

Dette er kvitteringen for, at sløjfningen er
udført, og du skal sende en kopi af dette
skema til kommunen.

Ønsker du mere information om sløjfning af
brønde og boringer, er du velkommen til at
kontakte:

Vand til erhvervsmæssigt formål
I tilfælde hvor du bruger vand fra din brønd
eller boring til erhvervsmæssige formål, kan

Assens Kommune
Miljø & Natur
Tlf: 64747511

du søge om tilladelse hos Assens Kommune til fortsat brug af vandet.

Mail: jordvand@assens.dk

Du må forvente, at en sådan tilladelse indeholder vilkår om indretning af anlægget, opsætning af vandmåler og indberetning af det
årlige vandforbrug.

Du kan også læse mere på www.geus.dk,
hjemmesiden for De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland,
eller på www.assens.dk

Der gives ikke tilladelse til at anvende vand
fra anlægget til almindelig havevanding, bilvask og lignende.

Vejledende information
til lodsejere

Hvorfor skal din brønd eller boring
sløjfes?
Hvordan sløjfes en brønd eller
For at beskytte grundvandet i Assens Kommune har Miljø– og Teknikudvalget d. 7. juni 2007 besluttet, at brønde og boringer, der
ikke længere bruges til drikkevandsforsy-

Risiko for din sundhed
Når en brønd ikke bruges, vil der ofte ske
en kraftig opblomstring af bakterier og

boring?
Du må ikke selv sløjfe din brønd/boring!

svampe, og vandet i brønden bliver uegnet

Brønden/boringen skal sløjfes af en brønd-

som drikkevand for både mennesker og

borer som har A-bevis. Du bestemmer selv,

dyr. Mange ønsker at bevare deres gamle

hvilket firma, der skal foretage sløjfningen,

brønd som ’reserve-brønd’, i tilfælde af at

og du skal selv afholde udgifterne i forbin-

Ubenyttede brønde og boringer er åbne for-

anden vandforsyning svigter, men vand fra

delse med sløjfningen.

bindelser mellem jordoverfladen og grund-

en sådan brønd kan udgøre en alvorlig

vandsmagasinerne. En ubenyttet brønd el-

sundhedsrisiko for både mennesker og dyr.

ning, skal sløjfes.
Grundvandet skal beskyttes

brøndborere med A-bevis.

ler boring kan derfor være adgangsvej for
forurenende mikroorganismer eller kemiske
stoffer til grundvandet og dermed være år-

På www.geus.dk kan du finde en liste over

Ved sløjfningen fjerner brøndboreren instalRisiko for ulykker

sag til forurening af vores drikkevand.

lationerne, og brønden fyldes op med rene

Gamle ubenyttede brønde vedligeholdes

egnede materialer og forsegles. Forseglin-

sjældent. Derfor vil der være risiko for, at

gen sikrer, at der ikke kan trænge forure-

mennesker eller dyr kan falde i brønden.

nende stoffer ned til grundvandet.

