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Til [ ]   
 
 
 
Udførelse af en undersøgelsesboring på Deres ejendom, matr. nr. [  ] 
 
 
Miljøcenter [ ] er ved at kortlægge grundvandet i et område med særlige drikkevandsinte-
resser omkring [ ], for senere at kunne beskytte drikkevandsressourcen i området bedst muligt. 
Derfor vil vi gerne udføre en boring på Deres ejendom i løbet af [ ]. Et forslag til placering 
ses på det vedlagte bilag 1. 
 
[ ] vil snarest kontakte Dem over telefonen for at orientere om borearbejdet og aftale et 
møde, hvor boringens præcise placering kan bestemmes.  
 
Boringen udføres så der sker mindst mulig skade på jord og eventuelle afgrøder. Eventuelle 
skader erstattes efter den nyeste landsaftale mellem Dansk Landbrug, Dansk Vand- og Spilde-
vandsforening og Foreningen af Vandværker i Danmark (2008). Er jorden bortforpagtet, an-
moder vi Dem om at informere forpagteren om dette brev, og videregive navn og adresse på 
forpagteren til undertegnede.  
 
Der skal i alt udføres [ ] boringer i hele kortlægningsområdet. Boringerne udføres af en profes-
sionel boreentreprenør.  
 
Efter endt arbejde bliver der placeret et cementrør med en højde og diameter på 50 centimeter 
omkring boringerne. På det vedlagte bilag 3 kan De læse nærmere om hvordan boringen udfø-
res. Fra boringerne vil der efter behov skulle udtages vandprøver, og dybden til grundvands-
spejlet vil blive pejlet og den ansvarlige myndighed vil derfor tinglyse boringen samt adgangen 
til boringen. 
 
Boringen etableres midlertidigt indtil alle de ønskede data er indsamlet. Efterfølgende vil bo-
ringen blive sløjfet i løbet af "periode" hvilket gøres af samme boreentreprenør. 
 
Resultaterne skal bruges til at optimere de tiltag der skal medvirke til beskyttelse af grundvan-
det, så borgerne også i fremtiden er sikret rent drikkevand. Indsatsen for grundvandets beskyt-
telse varetages af kommunen.  
 
 
Har De spørgsmål eller kommentarer, er De velkommen til at kontakte [ ]. 
 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

[ ] 
 
 

Kommentar [GEUS1]:  
Lidt om overbygningen hvis bo-
ringen bibeholdes. 

Kommentar [GEUS2]:  
Hvis boringen ikke bibeholdes 


