
HØRINGSSVAR PÅ HØRING AF  
UDKAST T IL  VEJLEDNING OM 
BORINGER PÅ LAND 

KL takker for det fremsendte udkast til vejledning. 

 

I det følgende gøres der rede for KL´s bemærkninger til udkastet til vejled-

ning om boringer på land, herunder generelle bemærkninger samt specifikke 

bemærkninger til vejledningens enkelte afsnit. 

 

Der tages generelt forbehold for en manglende politisk behandling af hø-

ringen. 

 

Generelt er det positivt, at der nu kommer en vejledning om boringer på 

land som kommer omkring de emner, kommunerne har været usikre på.  

 

Udkastet til vejledning har en god forklaring af især de tekniske forhold 

omkring boringernes udførelse, indretning, afslutning mv. Det fungerer 

godt med tegninger og eksemplerne i appendiks, der fx viser, hvor der kan 

være forureningsrisiko, hvis boringen ikke er udført korrekt, og hvordan 

boringerne bør udføres og sløjfes ved forskellig geologi og miljøkvalitet. 

 

Generelle bemærkninger 

Definitionen af A og B boringer bør som udgangspunkt følge BEK 1000 

om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Her opereres der 

ikke med begrebet ’midlertidig filtersætning’, og definition af midlertidig 

som mindre end 2 års levetid. Der opereres heller ikke med begreber som 

korte miljøboringer. 

 

Vejledningen har en god beskrivelse af miljøkvalitet og miljøkrav til borin-

ger. En udfordring her er, at det forekommer, at brøndborere, ansøgere og 
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rådgivere hverken overholder love, bekendtgørelser eller de vilkår, som bli-

ver stillet i tilladelserne.  

 

Der savnes derfor nogle anvisninger på, hvornår og hvordan der kan stilles 

krav, indskærpelser og politianmeldelse.  

 

Beskrivelsen af lovgivningen er noget overordnet. Fx. savnes et afsnit om 

tilsyn. Hvem er myndighed? Hvilke forpligtelser har tilsynet? Hvad 

kan tilsynet med fordel fokusere på? 

 

Generelt mangler der viden om de forskellige produkter der anvendes til 

forsegling. Der burde følges op med noget udredningsarbejde omkring ler, 

bentonit og cementstabiliseret bentonit i forhold til hvor forseglende disse 

produkter er. Tilsvarende mangler oplysninger om sprækkedannelse mv.  

 

Detaljerede bemærkninger 

Side 9. 

Af vejledningen side 9 fremgår det, at:  

"Boringer i kategori B omfatter miljøboringer, hvor der ikke efterlades 

permanente filter- og forerør, herunder korte miljøboringer, som kun filter-

sættes midlertidigt. Boringer, som har en levetid på mindre end to år betrag-

tes som midlertidige, jf. også bestemmelserne i vandforsyningslovens § 26, 

stk. 2 ." 

 

Afsnittet bør helt udgå, således at definitionerne af A og B boringer i bo-

rings bekendtgørelsen BEK 1000 følges. Her defineres miljøboringen enten 

med eller uden filtersætning (hhv A og B boringer) uden en tidshorisont for 

levetid og en dybde angivelse (kort/dyb boring). Henvisningen til vandfor-

syningslovens §26, stk. 2 er i denne sammenhæng ikke relevant, da den om-

handler grundvandssænkning. 

 

Det bør beskrives, hvem der i sidste ende afgør, om en boring er en A- eller 

en B-boring.  

 

Boringer udført med håndboreudstyr vil under normale omstændigheder 

ikke være omfattet af bekendtgørelsen. For en god ordens skyld bør det 

også nævnes, at brug af sugespidser heller ikke er omfattet. 

 

Det bør indskærpes, at den der udfører boringen (borefirmaet) har pligt til, 

at undersøge, om der er forurening på boringslokaliteten. Hvis der er foru-

rening på ejendommen skal alle typer boringer anmeldes til kommunen, 

som herefter kan stille krav til udførelsen i henhold til § 18.   
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Side 10, tabel 2.1  

Det virker lidt forvirrende, at råstofloven, jordforureningsloven og miljø-

målsloven er nævnt under lovgivning, når A-boringer kun kan tillades med 

hjemmel i enten vandforsyningsloven eller miljøbeskyttelsesloven. Det er 

formentligt for at synliggøre i hvilke sammenhænge, der udføres boringer, 

men det kan misforstås. Tabellen kan evt. tilføjes en kolonne, hvoraf hjem-

len til tilladelse til A-boringer fremgår. 

 

Side 11 "Alle A-boringer kræver tilladelse. dog med følgende undtagelser". 

Det er ikke hensigtsmæssigt kun at skrive, at erstatningsboringer for A-

boringer ikke kræver tilladelse, men blot skal anmeldes. Så enkelt og gene-

relt kan det ikke udtrykkes, fordi der via § 21, stk. 3 er mulighed for, at 

kommunen kan bestemme, at en erstatningsboring ikke må etableres uden 

tilladelse. Efter en konkret vurdering, kan der være sager, hvor en erstat-

ningsboring ikke vil blive tilladt, f.eks. fordi den gamle boring er placeret på 

et meget uhensigtsmæssigt sted. Derfor er stk. 3 vigtig at nævne i denne 

sammenhæng.  

 

Side 11, "Anmeldelse skal ske til kommunalbestyrelsen mindst 14 dage før 

de påbegyndes".  

Her kan det med fordel tilføjes, hvilke oplysninger anmeldelsen som mini-

mum skal indeholde, jvf. bekendtgørelsens §17, stk. 2. Miljøstyrelsen har 

tidligere meldt ud at anmeldelse af Miljøtekniske B-boringer kan foretages 

ved en kopi af undersøgelsesoplægget, hvis oplægget indeholder de krævede 

oplysninger. Hvis dette stadig gælder/er ønskeligt, bør det tilføjes 

i vejledningen. 

 

Side 12 linje ca. 20.  

En del VVS’ere har ikke samme forståelse for vigtigheden af f.eks. at fore-

rørsforsegling er tæt, så derfor bør der måske gøres en indsats for at oplyse 

branchen herom eller at emnet indgår i deres uddannelse. Det er fundamen-

talt i forhold til at undgå forurening. 

 

Side 16.”Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med…………og at arbejdet i øv-

rigt foregår forsvarligt”.  

Der bør her tilføjes, at der menes boreteknisk forsvarligt.   

 

Side 18, tabel 3.3  

Miljøtekniske boringer på grunde, som er forurenede eller mistænkes at 

være forurenede bør udføres i høj miljøkvalitet. 

 

Side 19 under ”forureningsforhold”. 

Her står der: ”ved skylleboringer er problemet mindre”.  
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Hvis der er et stort formationstab, så kan der komme forurenet vand ud i 

magasinet. Der er eksempler på, at vandværksvand anvendt som procesvand 

med en rest pesticider har lignet en forurening i magasinet efter en lufthæ-

veboring. 

 

Side 27 tredje afsnit.  

Her bør der være en henvisning til afsnit 5.6 eller alternativt skrives som i 

bekendtgørelsens §9 stk. 4 (Umiddelbart efter borearbejdets afslutning skal 

boringens forerør lukkes med tætsluttende, fastspændt og aflåselig prop 

eller dæksel). Der må ikke beskrives lavere krav i vejledningen end det der 

gælder via bekendtgørelsen, så derfor skal aflåselig være med.  

 

Side 32.  

Under borearbejdet skal der efter boringsbekendtgørelsens § 10 udtages 

jordprøver etc. Der bør indskrives et afsnit om, hvem der fører tilsyn med 

at brøndborerne, indsender de krævede oplysninger til GEUS, og hvorledes 

dette tilsyn skal udføres (kommunerne får ikke besked om, at nye boringer 

er indberettet). Det samme gælder også oplysninger om sløjfning af borin-

ger. Endvidere bør der stå noget om sanktionsmuligheder.  

  

I GeoVejledning nr. 1 er der indgående beskrivelse af, hvordan man udtager 

jordprøver fra grundvandsboringer. Denne vejledning er slet ikke nævnt 

under referencen, hvad den bør være. ("Geo-Vejledning, nr. 1, "Jordprøver 

fra grundvandsboringer", (Ditlevsen, C. et. al, GEUS, 2008)). 

 

S. 37, lige under tabel 6.2.  

Der henvises til tabel 5.2, der må skulle henvises til tabel 6.2 

 

Side 38, 6.1.2 Samlinger.  

Her står at rørene normalt samles med gevind. Det er dog opfattelsen, at 

rigtig mange stadig anvender limmuffesamlinger, specielt i de store dimen-

sioner. Det anslås, at et sted mellem 30-40 % stadig er limmufferør. 

 

Side 39.  

2 m er ikke nok. Der skal være minimum 3 m prop, da dybe proppers place-

ring kan være noget usikker. Det baseres på erfaringer fra tilsyn, udtalelser 

fra brøndborere og præsentation af kontrollogs af lerspærrer i forhold til 

brøndboreres indberetninger. En producent har angivet minimum 2,5 m i 

forhold til deres produkt. 

 

S. 48, lige over figur 6.2.  

Der henvises til tabel 5.2, der må skulle henvises til figur 6.2 
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Side 49, afsnit 5.  

Her kunne passende stå, at det blivende kotemærke skal indmåles med en 

nøjagtighed på 5 cm i koten ved etableringen, jævnfør BEK 1000 Bilag 2, 

1.1. 

 

Side 50  

Teksten kunne deles op i indretning af nye brønde og forbering af eksiste-

rende. Den hyppigste årsag til drikkevandsforurening i brønde er, at dækslet 

ikke slutter tæt til brøndkarmen. Forbedring udføres evt. med påsætning af 

tætningsring. 

 

Side 54  

Hvordan/hvornår skal prøven til den første boringskontrol udtages for at 

undgå påvirkning/afsmitning fra boremudder? Er det godt nok, at det er 

umiddelbart efter renpumpning, når renpumpningens længde udelukkende 

afhænger af synlige forhold som sand i vandet? 

 

Det skal sikres, at boringen har et DGU-nummer, når prøven tages, da der 

er erfaring for, at analysefirmaerne ikke får indberettet korrekt til Jupiter.  

Evt. bør det i vejledningen anbefales, at analysefirmaet gør opmærksom på, 

på hvilken baggrund prøven udtages, så de kan notere særlige forhold i 

REMARK-feltet til analysen, som kan have bevirket kontaminering af rå-

vandet, fx at prøven kan være påvirket af boremudder. 

 

Alle indsamlede data i forbindelse med borearbejdet bør indberettes til 

GEUS, ikke kun rådata af borehulslogs, men også eventuelle hydrogeolo-

giske rapporter til rapportdatabasen. Som minimum som en anbefaling. 

En minimumsperiode for renpumpning/prøvepumpning bør angives (på 

baggrund i anbefalinger fra den relevante Geovejledning).  

 

Side 55. 

I fodnoten er angivet en forældet bekendtgørelse. 

Gældende: Bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet 

etc. 

 

Side 57.  

Det bør anføres, hvor lovhjemmel til at påbyde sløjfning af boringer i høj-

miljøkvalitet er i lovgivningen og hvem der vurderer, om det er høj eller 

generel miljøkvalitet.  

 

Side 60  

Vejledningen går lidt på kompromis i forhold til BEK 1000, §30, der angi-

ver, at der skal anvendes materialer af en sådan beskaffenhed, at der ikke 

kan ske nedsivning af overfladevand eller vandudveksling mellem grund-
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vandsmagasiner gennem anlægget. Det vides ofte ikke, hvilke sedimenter 

der er på ydersiden af brøndvæggen, så derfor bør der anvendes ler med lav 

permeabilitet. Når det anbefales, at anvende stabilgrus eller sand må det 

udelukkende skyldes de økonomiske hensyn. 

 

Side 64, om indberetning af boringer.  

Kunne der evt. opfordres til at også miljøtekniske B-boringer bliver indbe-

rettet frivilligt, f.eks. den dybeste fra hver lokalitet. 

 

Side 63 og 65.  

Hvor der er henvist til vejledning om registrering og indberetning, bør der 

henvises til BEK 1000, bilag 2, stk. 1.1 om, at der er krav om GPS-

indmåling med nøjagtighed i XY på 5 m og på Z 5 cm.  

 

S. 67, Definitioner og ordforklaringer:  

Kan erstatningsboring, borerør, forerør og filterrør evt. tilføjes i ordforkla-

ringen. 

 

Side 68 vedr. pejlerør.  

A-boringer skal have pejlerør med en diameter på mindst 25 mm, medmin-

dre andet fremgår af tilladelsen   

 


