
Ansøgning om godtgørelse for 25 meters beskyttelseszonen 
omkring vandindvindingsboringer til et alment forsyningsanlæg 

Der ydes godtgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 21 b, jf. § 64 c.1

Ansøgningen skal sendes til det vandforsyningsselskab, som boringen hører til. Fristen for 
ansøgning er d. 1. september i ansøgningsåret. Ansøgningen er som udgangspunkt 
gældende til d. 1. september 10 år efter ansøgningsåret, men det kan dog også vælges 
kun at ansøge for en 1-årig periode(se punkt D). 

I tilfælde af, at boringen bliver sløjfet eller overgår til anden anvendelse end indvinding af 
vand ophører retten til godtgørelse. I tilfælde af overdragelse af den ejendom, hvortil søges 
om godtgørelse, overgår retten til godtgørelse til den nye grundejer. 

* Under feltet antallet af boringer skal det specificeres, hvor mange boringer der er på den
enkelte ejendom (matrikel nr.).

A. Ansøger

CVR - nr.  Matrikel nr. og ejerlav 

Navn  

Vejnavn og nr. 

Postnr. By 

Kontaktperson 

Telefon nr. Mobiltelefon E-mail

1 Satsen reguleres årligt med den i finansloven fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks i henhold til 
miljøbeskyttelsesloven § 64 c, stk. 4.  



B. Oplysninger om boring(er)

Forsyningsselskab 

Antal boringer på ejendommen(e)*, med angivelse af DGU nr. for hver boring 

C. Oplysninger om antal arealer på grunden, som er udlagt til beskyttelse
af boringer til en almen vandforsyning, som omgiver vandforsyningens
grund, hvorpå boringen er beliggende

Forsyningsselskab 

Antal arealer, der omgiver vandforsyningens grund  

D. Oplysninger om det antal år, der ansøges om godtgørelse for (sæt
kryds)

Jeg ansøger om godtgørelse for 1 år 

Jeg ansøger om godtgørelse for 10 år 

E. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold.  

Dato Underskrift 
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