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Vejledning til ansøgning om havevandingstilladelse
Gælder både for ny boring, fornyelser og ændringer.
Lovgrundlag m.v.
Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven). LOVBEK. nr. 118 af 22. februar 2018.
Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. BEK nr. 470 af 26. april 2019
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013.
Vandmængder
Normalt meddeles tilladelse til 150 m3/år pr. ejendom, svarende til 750 m2 have (vandet areal). Ved større
behov kan søges om mere vand, svarende til 0,2 m3/m2 grund, dog maks. 3.000 m3/år.
Boredybde
Ved nye boringer gives der tilladelse til en maksimal boredybde på 8 m. Der gælder et særligt
administrationsgrundlag for havevand i dele af Grindsted By. Se mere på kommunens hjemmeside.
Tidsbegrænsning
Tilladelsen er normalt tidsbegrænset til 15 år, men kan ved særlige forhold være kortere. Der gælder et
særligt administrationsgrundlag for havevand i dele af Grindsted By. Se mere på kommunens hjemmeside.
Vejledende afstande for placering af boringer
Havevandingsboringer skal overholde følgende vejledende1 afstandskrav:
2,5 m
naboskel
1,5 m
tæt spildevandsledning eller regnvandsledning
2,5 m
skel mod vej og sti
5m
Faskiner for tagvand o.l., høj- og lavspændingsledninger
25 m
olietanke både overjordisk og nedgravede, samletanke for spildevand, septik-/trixtank
150 m
nedsivningsanlæg for husspildevand
20 m
vandløb (også rørlagte)
5m
jordvarmeanlæg
5m
andre haveboringer

Vilkår
Tilladelsen vil blive givet på en række vilkår som skal være opfyldt, vilkårene er følgende:
1. at indvindingen skal foretages fra kategori A-boring i henhold til ”Brøndborerbekendtgørelsen” (BEK
nr. 1260 af 28/10 2013), placeret som oplyst,
2. at boringen kun må benyttes til havevanding og evt. vask af haveredskaber, samt at den tilladte
vandmængde pr. år overholdes,
3. at Billund Kommune kan forlange opsat måler på ejerens regning, hvis der opstår tvivl om hvorvidt
forbruget overholdes,
4. at der er etableret tørbrønd eller pumpehus,
5. at overkanten af tørbrønden skal være ført mindst 30 cm over terræn,
6. at brønden skal være dækket af fast, tætsluttende dæksel (ikke af træ),
7. at tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsstand,
8. at borerørets øverste kant skal være mindst 20 cm over tørbrøndens bund, eller mindst 50 cm over
terræn,
9. at borerørsafslutningen skal være tæt. Afslutningen skal afpasses efter pumpeanlægget,
10. at rørgennemføringer i tørbrønden er tætte,
1

Vejledende afstandskrav. For visse af afstandede vil der kunne dispenseres efter en konkret vurdering.
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11. at der ikke indenfor 5 meter fra boringen opbevares sprøjtemidler, benzin, diesel eller andre stoffer
som kan forurene grundvandet,
12. at Billund Kommune kan forlange boringen sløjfet uden erstatning, hvis ovenstående vilkår ikke
overholdes eller hvis undersøgelser viser at indvindingen har betydning for drikkevandsressourcerne
eller vandføringen i nærliggende vandløb,
13. i medfør af Vandforsyninglovens § 23 er ejeren erstatningspligtig for skader, som forvoldes i
bestående forhold ved forandringer af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift.
Sagsbehandlingen
Fornyelse og ændringer af tilladelse:
Det sker på følgende måde:
1. Der fremsendes en ansøgning via Byg og Miljø. Ansøgningen skal vedlægges en tegning af grunden,
hvor boringens placering er indtegnet. Husk, at udfylde alle punkter i
ansøgningen.
2. Herefter tager Natur- og Miljøafdelingen stilling til sagen og der træffes en afgørelse i sagen.
3. Billund Kommune udsender tilladelse med klagefrist i 4 uger. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
4. Hvis det ved tilsyn viser sig at boringen ikke opfylder vilkårene, vil Billund Kommune fremsende
varsel om påbud og et påbud om sløjfning af boringen.
5. Bliver boringen ikke sløjfet i henhold til påbud, vil Billund Kommune lade boringen sløjfe for ejers
regning.
Nye boringer:
Inden boringen må etableres skal der gives en tilladelse.
Det sker på følgende måde:
1. Der indsendes en ansøgning via Byg og Miljø. Ansøgningen skal vedlægges en tegning af grunden,
hvor boringens placering er indtegnet. Husk at udfylde alle punkter i ansøgningen.
2. Herefter tager Natur- og Miljøafdelingen stilling til sagen og der træffes en afgørelse i sagen.
3. Billund Kommune udsender tilladelse med klagefrist i 4 uger. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
4. Boringen må først etableres når klagefristen er udløbet. Du modtager kun meddelelse fra Billund
Kommune, hvis sagen påklages.
5. Der er tale om en kategori A-boring i henhold til brøndborerbekendtgørelsen som skal udføres af
autoriseret brøndborer.
6. Boringen skal etableres indenfor 1 år fra du modtager tilladelsen.
7. Når boringen er etableret fremsender du en kopi af borerapporten og færdigmelding til Billund
Kommune, samt dokumentation (billeder) for at vilkårene er opfyldt.
8. Modtager Billund Kommune ikke dokumentation for at boringen er etableret indenfor 1 år, bortfalder
tilladelsen.
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