
NOTAT 

Høringssvar: 

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og 
sløjfning af boringer og brønde 

Helhedsindtryk 

Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en 

konsekvens af anden lovgivning, samt tekniske og sproglige præciseringer. 

KL finder det positivt, at Naturstyrelsen benytter lejligheden til at ajourføre 

bekendtgørelsen. 

 

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgø-

relsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. 

Generelle bemærkninger 

KL finder det hjælpsomt, at Naturstyrelsen i sit høringsbrev fremlægger en 

tabel over konkrete ændringer i bekendtgørelsen.  

 

KL kvitterer for invitationen til sidste møde i en kort møderække, hvor Na-

turstyrelsen har drøftet bekendtgørelsen med forskellige interessenter. KL 

finder det positivt, at Naturstyrelsen inddrager interessenter i direkte dialog 

og håber i fremtiden at få invitation til at deltage i hele forløbet.  

 

KL savner nærmere definition af begrebet "blivende installationer". Det vil 

være naturligt, at begrebet bliver defineret i bilag 1. Definitionen af "bliven-

de installationer" er meget vigtig, fordi der i kommunerne er tvivl om, 

hvornår en miljøteknisk boring er A eller B. Typisk udføres der i forbindel-

se med forureningsundersøgelser en eller flere filtersatte boringer pr. lokal i-

tet, for at tage vandprøver af terrænnært grundvand til analyse for olie, op-

løsningsmidler mv. By- og Landskabsstyrelsen har 11. marts 2008 meldt ud 

at "Jf. § 3 omfatter boringer i kategori B miljøboringer, hvor der ikke efter-
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lades filter- og forerør, herunder korte miljøboringer, som kun filtersættes 

midlertidigt. Der er normalt tale om boringer som er filtersat op til nogle 

måneder." Nogle kommuner har derfor valgt at håndtere korte filtersatte 

boringer i tilknytning til forureningsundersøgelser som B-boringer, også 

selv om de typisk står lidt længere end et par måneder (måske er et år mere 

realistisk). Andre har konsekvent håndteret dem som A-boringer. 

  

KL anbefaler, at alle boringer, der etableres i område med særlige drikke-

vandsinteresse (OSD) eller på ejendomme kortlagt efter jordforureningslo-

ven skal anmeldes til kommunen. I OSD bør ikke etableres boringer, som 

kan fungere som dræn for overfladevand til drikkevandsressourcen. På 

kortlagte ejendomme bør geotekniske boringer som minimum anmeldes, da 

der er stor risiko for, at der bores i forurenet jord med risiko for spredning 

af forurening. Det er samtidig vigtigt, at al viden tilgår de nationale databa-

ser.  

 

KL anbefaler endvidere, at bekendtgørelsen præciserer hvornår A-boringer 

etableret for regionerne skal have tilladelse. KL finder rækkevidden af Jord-

forureningslovens § 63 uklar. Her fremgår: "Godkendelse, tilladelse ... i 

henhold til... råstofloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven ... er 

ufornøden i forbindelse med udførelse af undersøgelse og afværgeforan-

staltning efter kapitel 3 og 4." Så umiddelbart skal der ikke meddeles tilla-

delse, men JFL's kapitel 3 og 4 omhandler indsatsen på kortlagte arealer. 

Hvad hvis boringen skal udføres uden for det kortlagte areal, f.eks. til a f-

grænsning af en grundvandsfane? Skal boringen så have tilladelse? Skal re-

gionens miljøtekniske boringer anmeldes? eller gælder undtagelsen også 

anmeldelse? 

 

KL finder det er en væsentlig forbedring, at straffebestemmelserne nu både 

omfatter etablering og sløjfning af boringer og brønde. 

 

KL peger på, at en ekstra indsats i forhold til større påpasselighed ved etab-

lering af boringer vil forbedre beskyttelsen af grundvandsressourcerne. KL 

tager dog samtidig forbehold over for finansieringen af eventuelle ekstra 

opgaver til kommunerne. 

 

Detaljerede bemærkninger 

KL har modtaget og videregiver samtidig nogle mere detaljerede bemærk-

ninger fra KTC: 

 

KTC vurderer, at miljøboringer, hvor der efterlades filter, bør defineres 

som A-boringer og som følge heraf kræve tilladelse, da disse boringer udfø-

res på områder, hvor der er stor risiko for, at der kan ske spredning af foru-
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rening. Erfaringen viser, at mange B-boringer udføres uden fornøden om-

tanke, hvorimod A-boringer udføres med større kvalitet. Her kan bygherre 

(og boringsejer) se af tilladelsen, hvilke krav der stilles til udførelsen af bo-

ringen. Boringsejer kender typisk ikke bekendtgørelsen og dermed kravene 

til B-boringer. Boreentreprenør kan derfor også bedre gøre opmærksom på 

hvilke krav, der stilles til borearbejdet og ikke mindst gøre opmærksom 

på at boringen skal sløjfes efter brug. A-boringer har samtidig den fordel, at 

de skal indberettes til GEUS og dermed registreres i Jupiterdatabasen til 

gavn for fremtidige undersøgelser m.m. 

 

Eksempelvis har Gladsaxe Kommune mellem 1.000 - 2.000 miljøboringer 

fra tidligere undersøgelser, som ikke er sløjfet. Det er derfor en kæmpe op-

gave at opspore boringsejer for at kræve boringerne sløjfet. Mange af bo-

ringerne er filtersatte direkte i det primære magasin, og udgør en kæmpe 

risiko for spredning af forurening til grundvandsmagasinerne! Ved at få 

mulighed for at give tilladelser kan boringsejeren identificeres, og det er 

muligt for kommunerne at sikre, at boringsejer er bekendt med kravet om 

sløjfning og indberetning. 

 

I beskrivelsen af etablering af en prøvetagningshane i forbindelse med etab-

lering af en vandforsyningsboring bør der gøres opmærksom på, at den ikke 

må placeres i en såkalt "død ende". 

 

Det anbefales, at krav om indberetning af vandanalyser i forbindelse med 

forureningsundersøgelser skal overvejes. 

 

Det vurderes også at geotekniske boringer, som udføres på kortlagte ejen-

domme, som minimum bør anmeldes, da der er stor risiko for, at der bores 

i forurenet jord med risiko for spredning af forurening. I dag skal geotekni-

ske boringer ikke en gang anmeldes! Det betyder, at kommunerne ikke kan 

føre tilsyn med borearbejdet, da de ikke ved hvor og hvornår boringerne 

bliver udført. Mange af disse boringer bør også udføres som forede borin-

ger pga. risiko for spredning af forurening! 

 

1. afsnit: "I medfør af...": Der er sket en "forbytning", således at henvisnin-

gerne til Miljøbeskyttelsesloven og Råstofloven er forkerte/uoverskuelige. § 

89b, § 92 og § 110 hører f.eks. hjemme i MBL sammen med § 19, stk. 5.  

 

§ 9, stk. 4: Måske der i forbindelse med beskyttelseszonen på 25 m kunne 

henvises til et andet sted, hvor man kan finde yderligere information om-

kring de vilkår, som gælder for hhv. beskyttelseszonen og fredningsbæltet 

(som vel stadig skal udlægges, blot som et delareal af beskyttelseszonen) 

samt myndighedsfordelingen imellem dem. 
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§ 9, stk. 5: Der henvises fejlagtigt til § 30, det skal være § 31.  

 

§ 13, stk. 2: Der henvises fejlagtigt til § 13, det skal være § 14. 

 

§ 13. stk. 3: Her bør der desuden indlægges en sikringszone på 5 meter, hvis  

den midlertidige anvendelse strækker sig over en længere periode, og hvis 

der er mulighed for at påkørsel kan forårsage en lækage til grundvandet. 

 

Det anbefales, at der fokuseres ekstra på § 14. stk 3. Råvandsstationer under 

terræn er sårbare, er vanskelige at vedligeholde og kan fungere som dræ-

ningsopsamling af overfladevand, som kan trænge ned langs forerøret til 

grundvandet. 

 

§18 stk. 3: Bør ikke gælde i OSD- områder. 

By- og Landskabsstylsen har tidligere udmeldt, at anmeldelse kan ske via en 

kopi af oplægget til en forureningsundersøgelse, hvis blot oplægget indhol-

der de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsen. Kan dette evt. tilføjes i 

bekendtgørelsen under § 18? 

 

§ 23: Har det ikke været på tale at også miljøtekniske boringer skal indberet-

tes til GEUS evt. i en light-udgave? Er der ikke et udredningsprojekt i gang? 

 

§ 25, stk. 1: Skal formuleringen "boring efter vand" evt. ændres tilsvarende  

 

§ 23, stk. 1, dvs. til "boring i henhold til § 2, nr. 1-5" 

Der er ingen "§ 32" . Der er til gengæld anført to kapitel 9!!!? 

 

KTC foreslår, at NST/KL overvejer at udarbejde elektroniske ansøgnings-

skemaer, anmeldelsesskemaer og paradigmer, som kommunerne kan bruge 

for at lette sagsbehandlingen. Flere kommuner vil gerne bidrage med deres 

erfaringer til et sådant arbejde. Til orientering oplyses, at KL er ved at un-

dersøge interessen i et fælles skema til anmeldelse af B-boringer. 

 

KTC anbefaler, at proceduren med at miljøboringer (A-boringer)  forenkles 

ved at MST/KL kontakter Sundhedssstyrelsen og Danmarks Naturfred-

ningsforening for at høre, om de stadig vil have tilladelserne til miljøborin-

ger tilsendt, da de er klageberettigede efter MBL. Der er sendt flere hundre-

de A-boringstilladelser til både Sundhedsstyrelsen og DN uden at det no-

gensinde har affødt en reaktion! Ved at undgå at sende tilladelserne til 

Sundhedsstyrelsen og DN, kan kommunerne meddele tilladelserne hurtige-

re, hvilket vil være en stor fordel, da miljøboringerne (og dermed miljøun-

dersøgelsene) således hurtigere kan udføres. 



 

  5 

Følgevirkninger 

Afhængig af definitionen på "blivende installationer" kan der blive flyttet 

ved den nuværende praksis, hvor korte filtersatte boringer ved forurenings-

undersøgelser oftest bliver håndteret som B-boringer.  

 

En følgevirkning af at flere miljøtekniske boringer defineres som A-

boringer er, at det kræver flere ressourcer ude i kommunerne, da det vi l 

kræve at der i langt større udstrækning vil skulle gives tilladelser og føres 

tilsyn med borearbejde. 

 

Tilsvarende forhold gør sig gældende for flere andre af forslagene fra KL og 

KTC. I så fald er der behov for en DUT-afklaring. 

 

Venlig hilsen 

 

Niels Philip Jensen 

konsulent 


