
 

Ved sløjfning af vandindvindingsanlæg følges bestemmel-
serne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af 
boringer og brønde på land (BEK nr. 1000 af 
26/07/2007).  
 
 
 
Kontakt til kommunen 
 
Før sløjfning af en brønd eller boring efter tilslutning til 
vandværk skal der altid rettes henvendelse til  
Egedal Kommune 
Miljøcenteret 
Jord- og grundvandsgruppen 
Tlf. 7259 6000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Egedal Kommune 
Rådhustorvet 2 
3660 Stenløse 

Denne pjece er udarbejdet af: 
 
KVE og Egedal Kommune 
Marts 2008 

 

 

 
Kontaktudvalget for private vand-
værker i Egedal Kommune 
Frederikssundsvej 137 
3660 Stenløse 

 

 

Sløjfning af brønde og    

boringer 
 

 



 

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes 

Ved sløjfning af brønde og boringer skelnes der mellem 2 situa-
tioner: 

 
� Sløjfning af gamle ubenyttede brønde 

og boringer  
 

� Sløjfning af eksisterende brønde og bo-
ringer ved tilslutning til vandværk 

 
Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune traf d. 21. novem-
ber 2007 beslutning om krav om sløjfning af ejendommes 
vandindvindingsanlæg, når ejendommen tilsluttes et vandværk. 
Derfor er skilledatoen mellem de 2 situationer d. 21. november 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere har der ikke været krav om sløjfning af vandindvin-
dingsanlægget, når ejendomme blev tilsluttet vandværk. Derfor 
er der i dag mange gamle ubenyttede brønde og boringer rundt 
omkring i kommunen. 
 
 
 
 

Sløjfning af gamle ubenyttede 
brønde og boringer  
 

 

 

Er der på ejendommen en boring eller brønd, som var ubenyt-
tet før d. 21. november 2007, så er der mulighed for at sløjf-
ningen kan foretages af ”Grundvandspuljen for Egedal Kommu-
ne”. Ansøgning om sløjfning foretaget af Grundvandspuljen kan 
sendes til: KVE, Vandværket på Stenlien, Frederikssundsvej 
137, 3660 Stenløse. 
 
Henvendelse til puljens konsulent Rasmus Christiansen,  
tlf. 2663 2963, er også muligt. 
 
Grundvandspuljen er en pulje under Kontaktudvalget for priva-
te Vandværker i Egedal Kommune (KVE). 

 

 
 
 
 
 

 
Når en ejendom ønsker tilslutning til et vandværk, skal vand-
værket oplyse om prisen for tilslutningen. Samtidig skal vand-
værket påminde om, at den eksisterende vandindvinding skal 
sløjfes og henvise til Egedal Kommune. Ejeren af ejendommen 
skal selv betale for sløjfningen. 
 
Sløjfningen skal foretages efter kommunens forskrifter, og skal 
meldes til kommunen senest 14 dage før arbejdet udføres. Kom-
munen fører tilsyn med sløjfningen. 
 
Der kan kun dispenseres fra kravet om sløjfning af vandindvin-
dingsanlægget i tilfælde af, at der på ejendommen er behov for 
vandindvinding til erhvervsmæssig brug. Dispensationsansøgning 
skal sendes til Egedal Kommune. 

 

Sløjfning af eksisterende brønde og  
boringer ved tilslutning til vandværk 


