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1. Indledning 
 
Denne vejledning kan bruges, når der søges om tilskud til følgende pulje under Drikkevandsfonden: 

 sløjfning af ubenyttede boringer og brønde.  
 
I vejledningen finder du oplysninger om:  

 tilskudsordningens formål,  

 hvem der kan søge,  

 hvordan der søges tilskud,  

 hvad der kan søges til,  

 om de forskellige betingelser, der gælder for at få tilskud, og  

 hvordan Miljøstyrelsen behandler og kontrollerer din ansøgning.  
 
På styrelsens hjemmeside www.mst.dk kan du finde flere oplysninger om ordningen og links til at ansøge. 
 

2. Tilskudspuljens formål 

Tilskudspuljen til beskyttelse af drikkevand er en del af aftalen om Finansloven 2022. Tilskudspuljen skal helt 
eller delvist finansiere sløjfning af ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand, herunder til brønde 
og boringer, der ikke sløjfet korrekt. Tilskudspuljernes formål er at reducere risikoen for forurening af 
grundvandet og dermed sikre den fremtidige drikkevandsforsyning. 

Teksten fra aftalen om Finansloven 2022: 

Aftalepartierne er endvidere enige om at oprette en drikkevandsfond, der består af en tilskudspulje 
til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse i vigtige indvindingsområder og strategisk vigtige 
fremtidige indvindingsområder. Der oprettes endvidere en tilskudspulje til afvikling af ubenyttede 
boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis. 

 
Drikkevandspuljen har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1053 af 27/06/2022 om tilskud til sløjfning af ubenyttede 
brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand, herefter bekendtgørelsen.  
Bekendtgørelsen kan læses på retsinformation.dk. 

 

3. Administration af tilskudspuljen 
 
Miljøstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. 
 
Miljøstyrelsen modtager ansøgninger om tilskud, prioriterer ansøgningerne, træffer afgørelse om tilsagn, 
udbetaler tilskud og kontrollerer tilsagnets gennemførsel og opretholdelse.  Se figur 1 nedenfor for et skitseret 
sagsforløb. 
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Figur 1. Skitseret sagsforløb fra ansøgning til udbetaling. 

 
Du er velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen, hvis du har spørgsmål på tlf. 72 54 40 00 og på tilskud-
natur@mst.dk. Du kan læse mere om ordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 

4. Afsatte midler og finansiering 
  
Midlerne til tilskudspuljen er afsat over en 3-årig periode med i alt 6 mio.kr. fordelt over årene 2022-24. Dette 
inkluderer omkostninger til administration. Der vil være én ansøgningsrunde pr. år. Tilsagnene finansieres af 
nationale midler fra Miljøministeriet. 
 
Midlerne udmøntes som vist i tabellen nedenfor. 
 

Ordning/år 2022 2023 2024 

Sløjfning af 
brønde/boringer 2 2 2 

 
Tabel 1. Fordeling af midler til drikkevandspuljen. Beløbene er i mio. kr. 
 

5. Ansøgningsfrist 
 
Ansøgningsrunden er åben i perioden fra den 1. september 2022 til den 14. oktober 2022. 
 
Ansøgninger skal være modtaget hos styrelsen senest den 14. oktober 2022 kl. 23:59. 
 
Hvis en ansøgning modtages efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet. Ansøgninger modtaget efter 
ansøgningsfristen vil ikke blive overført til næste ansøgningsrunde, og ansøgningen skal derfor sendes på ny i 
næste ansøgningsrunde.  
 

6. Hvem kan søge om tilskud 
 
Private ejere (fysiske personer) af ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand, kan på egne 
vegne søge om tilskud til sløjfning af disse.  
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Kommunalbestyrelser, almene vandforsyninger og vandsamarbejder kan søge på vegne af en eller flere private 
ejere, om sløjfning af deres ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand. I disse tilfælde vil 
ansøger være projektejer og stå for al kontakt med lodsejere, brøndborere mv., og vil være modtagere af 
afgørelsen og af tilskuddet.  
 

7. Hvordan søges der om tilskud 
 
Ved ansøgning om tilskud benyttes styrelsens online selvbetjeningsløsning. Ansøgningen udfyldes af 
projektejer, herefter ansøger, og skal indeholde informationer om ansøger og projektet. 
 
Selvbetjeningen, som indeholder det elektroniske ansøgningsskema, kan tilgås via www.mst.dk. Der skal 
anvendes nemLogin eller nemID for at starte ansøgningen. Det er muligt at oprette en ansøgning, og gemme 
den i op til 14 dage uden at sende den. Der kan dog kun gemmes og sendes én ansøgning ad gangen.  
 
Bilag 1 indeholder en tjekliste til ansøgning om tilskud til sløjfning af brønde/boringer. Her fremgår de
oplysninger, der skal bruges til ansøgningen samt de dokumenter, der skal vedlægges som dokumentation.  
 
Vejledning til brug af MiljøGIS ifm. ansøgning fremgår af drikkevandspuljens side på www.mst.dk. 
 
 

8. Betingelser for tilsagn 
Denne tilskudsordning kan alene søges til sløjfning af ubenyttede boringer og brønde, eller til brønde eller 
boringer, der ikke er sløjfet korrekt.  Med en korrekt sløjfning følges kravene i Boringsbekendtgørelsens1 §§ 29, 
30 og 31.   
 
Det er samtidigt en betingelse, at brønden eller boringen ligger inden for et indvindingsopland til en almen 
vandforsyning eller inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. 
 

8.1 De generelle betingelser  
 Du skal overholde din oplysningspligt (se nedenstående om oplysningspligt). 

 Orienteringspligt over for Miljøstyrelsen om alle forhold, der vil have indflydelse på tilsagnet nu og 

fremtidigt.  

 Der vil være adgang til arealet efter de til enhver tid gældende regler om offentlighedens adgang. 

 
Manglende overholdelse af generelle betingelser kan medføre krav om tilbagebetaling af tilskuddet. 
 
Oplysningspligt 
Hvis Miljøstyrelsen forlanger det, skal man afgive en erklæring til Miljøstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for 
tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Det er i sidste ende eget ansvar at sikre, at man overholder sin 
oplysningspligt. 
 
Man har også pligt til at give Miljøstyrelsen skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre tilbagebetaling af 
tilskuddet. Er man i tvivl om, hvorvidt man har pligt til at oplyse om forhold af betydning for sit tilsagn, bør man
henvende sig til Miljøstyrelsen. 
 
Man har pligt til at fremvise faktura, regnskab m.v., hvis Miljøstyrelsen forlanger det på baggrund af en 
konstateret overtrædelse af aftalen. 
 

9. Hvilke udgifter gives der tilskud til 
Der kan gives tilskud til: 
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 De faktiske omkostninger for en autoriseret brøndborer forbundet med sløjfning af ubenyttede brønde og 
boringer til indvinding af grundvand samt brønde og boringer som ikke er sløjfet forskriftsmæssigt. 
Sløjfningen må kun foretages af uddannet personale (med B-bevis) fra autoriseret brøndborerfirma (hvor den 
ansvarlige har et A-bevis). 

 
Der gives ikke tilskud til sløjfning af: 
 Geotekniske boringer 
 Råstofboringer 
 Miljøboringer 
 Andre boringer med lignende formål 
 
Andre udgifter dækkes ikke under ordningen.  
 

10. Tilskuddets størrelse 
Tilskudssatsen for sløjfning af brønde og boringer udgør et maks. beløb på 15.000 kr. pr. brønd eller boring.  
 
Hvis der søges om flere brønde eller boringer i én ansøgning, gives maks. 15.000 kr. i gennemsnit for de brønde 
og boringer, der er med i ansøgningen. Det er derfor muligt i en ansøgning med flere brønde og boringer at 
kunne få dækket en sløjfning, der koster mere end de 15.000 kr., hvis der samtidigt er en sløjfning, der koster 
tilsvarende det mindre. 
                               

 

11. Afgørelse om tilsagn eller afslag, herunder 

prioritering af ansøgninger 
Kvittering for ansøgning 
Ansøger vil modtage et kvitteringsbrev med en opsummering af de indsendte oplysninger via e-boks, når 
Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen. Hvis ansøger ikke har modtaget kvitteringsbrevet indenfor 1 uge skal 
ansøger kontakte Miljøstyrelsen for at sikre, at ansøgningen er modtaget. 
 
Behandling af ansøgning 
Miljøstyrelsen kontrollerer, om alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen, og at den overholder de 
betingelser, som stilles i forbindelse med tilskud til sløjfning af ubenyttede boringer og brønde. 
 
Hvis der er behov for supplerende oplysninger til ansøgningen, vil Miljøstyrelsen kontakte ansøger via e-boks. 
Hvis en ansøgning er særlig mangelfuld, kan den ikke behandles og vil blive returneret til ansøger uden videre 
behandling. 
 
På baggrund af sagsbehandlingen af ansøgningerne giver Miljøstyrelsen tilsagn, delvist tilsagn eller afslag til 
en ansøgning. Afgørelsen sendes til ansøgers e-boks.  
 
Prioritering af ansøgninger 
Miljøstyrelsen prioriterer de indkomne ansøgninger. Dette uddybes i kapitel 11.1  

Eksempel på udregning for ansøgning med flere brønde 
 
Hvis en ansøgning eksempelvis indeholder fire brønde: 
A til 27.000 kr.  
B til 11.500 kr. 
C til 13.500 kr. 
D til 8.000 kr. 
Til en total omkostning på 27.000 + 11.500 + 13.500 + 8.000 = 60.000 kr.  

Vil de i gennemsnit koste 
. . . .

= 15.000 kr. at sløjfe og ansøgningen kan få i alt 60.000 

kr. i tilskud, som vil dække alle boringernes sløjfningsomkostninger. 
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Sagsbehandlingstid 
Man vil normalt modtage svar på sin ansøgning inden udgangen af året.  
 
Tilsagn 
Hvis projektet får tilsagn, sender Miljøstyrelsen et tilsagnsbrev til ansøgers e-boks, hvoraf det fremgår, hvad der 
er gældende for tilsagnet. Af tilsagnsbrevet vil fremgå tilsagnsperioden, fristen for færdiggørelse af projektet og 
anmodning om udbetaling, hvordan der anmodes om udbetaling, og hvilken dokumentation styrelsen kræver 
for at vurdere anmodningen. Dette beskrives nærmere i kapitel 13.  
 
Afslag 
Der kan gives afslag til ansøgningen, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at: 
 

 ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst 

 ansøgningen ikke lever op til støtteberettigelseskriterierne 

 ansøgningen ikke opnår prioritering i henhold til den økonomiske ramme 

 ansøgningen ikke indsendes rettidigt ift. fristen, der gælder for den aktuelle ansøgningsrunde  

 udgifterne oplyst i ansøgningen ikke er tilskudsberettigede 
 
Gives der afslag, sender Miljøstyrelsen et afslagsbrev til ansøgers e-boks med en begrundelse og henvisning 
til lovgrundlaget, der gælder for afslaget. 

 
11.1 Prioritering af ansøgninger - sløjfning af brønde og boringer 
Ansøgninger, der opfylder betingelserne, prioriteres efter ansøgningstidspunktet. Hvis to ansøgninger modtages 
på samme tidspunkt, prioriteres de efter det højeste antal ansøgte brønde og boringer. 
 
Hvis der er resterende midler i puljen, men den næst-prioriterede ansøgning ikke kan få deres ansøgte beløb 
fuldstændigt dækket, vil ansøgeren få tilbud om tilpasning af deres ansøgning til de resterende midler. 
 

12. Hvis tilsagnet ønskes ændret eller opgivet 
 
Miljøstyrelsen kan i helt særlige tilfælde dispensere for fristen for hvornår projektet skal være gennemført og 
fristen for anmodning om udbetaling.  
 
En ansøgning om forlængelse af fristen eller om projektændringer skal indsendes skriftligt til Miljøstyrelsen 
senest 3 måneder inden fristens udløb. Miljøstyrelsen vil på den baggrund vurdere, om der er grundlag for at 
meddele dispensation. 
 
Ønskes tilsagnet opgivet, skal det meddeles til Miljøstyrelsen ved hjælp af selvbetjeningsløsningen. Vi beder 
om en beskrivelse af, hvorfor tilsagnet opgives.  
 

13. Anmodning om udbetaling af tilskud og frister

for projektafslutning 
 
Der kan anmodes om udbetaling, når projektet er gennemført. Fristen for gennemførelse er 1 år for puljen til 
sløjfning af brønde og boringer. Et projekt er gennemført, når sløjfningen af brønde/boringer er indberettet til 
Jupiter. Projektets frist for afslutning vil fremgå af tilsagnet. 
 
Fristen for anmodning om udbetaling er 3 måneder efter fristen for gennemførelse af projektet. 
 
Anmodning om udbetaling kan ske via link i tilsagnsbrevet. 
 
Følgende skal vedlægges eller oplyses i forbindelse med anmodning om udbetaling efter endt projekt: 
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 Faktura for hver sløjfning af brønd eller boring 
 Kopi af anmeldelsen om sløjfningen til kommunen, jf. § 26 i bekendtgørelse om udførelse af sløjfning af 

boringer og brønde på land2. 
 Dokumentation for indberetning til Jupiter-databasen jf.§ 27 i bekendtgørelse om udførelse af sløjfning af 

boringer og brønde på land. 
 
En faktura skal blandt andet indeholde en beskrivelse af leverancen, inkl. mængde og art af de leverede varer
eller aktiviteter, så det er muligt at se sammenhængen til projektet, der er givet tilsagn til, samt betalingsdato. 
Det er afgørende for udbetaling, at alle faktura er udstedt til tilsagnshaver. 
 

14. Udbetaling af tilskud 
 
Udbetaling af tilskud udbetales i én rate efter projektet er gennemført, og Miljøstyrelsen har vurderet og 
godkendt dokumentationen indsendt sammen med udbetalingsanmodningen.  
 
Der kan ikke udbetales tilskud til udgifter, der er afholdt uden for tilsagnsperioden.  
 
Der kan anmodes om udbetaling ved at benytte linket til udbetalingsanmodningen, der fremgår af tilsagnsbrevet. 
Anmodningen skal være modtaget hos Miljøstyrelsens senest 3 måneder efter den dato, hvor projektet senest 
skal være afsluttet. 
 
NemKonto 
Miljøstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto. 
 
Indberetning af tilskud til Skattestyrelsen 
Miljøstyrelsen indberetter det udbetalte tilskud til Skattemyndighederne. Med hensyn til afklaring af 
skattemæssige konsekvenser anbefales, at tilsagnshaver tager kontakt til Skattestyrelsen.  
 

15. Tilbagebetaling af tilskud 
 
Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagnet og tilbagebetaling af tilskuddet, hvis:  
 

 Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for 

sagens afgørelse. 

 Forudsætningerne for tilskud i øvrigt efter Miljøstyrelsens skøn er væsentligt ændrede. 
 
Derudover kan Miljøstyrelsen foretage en forholdsmæssig nedsættelse af tilskuddet, hvis forpligtigelserne 
forbundet med at få tilskud ikke overholdes. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang, 
varighed og gentagelse af overtrædelsen. 
 

16. Klageadgang 
 

En afgørelse truffet efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.  
 

17. Kontrol 
 

Miljøstyrelsen foretager kontrol på stedet i forbindelse med administration af tilskudspuljerne. Kontrolperioden 
er 5 år fra datoen for udbetaling af tilskuddet.  
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Miljøstyrelsen kan, til brug for kontrollen, indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i nødvendigt 
omfang.  
 
For at kunne gennemføre kontrollen har Miljøstyrelsen, eller andre personer med bemyndigelse dertil, mod 
behørig legitimation og uden retskendelse adgang til projektarealerne.  
 
Ejer af brønden eller boringen skal yde den nødvendige vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. 
Herunder skal vedkommende sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til brønden eller boringen i forbindelse
med kontrol. 
 
Ejer af brønden eller boringen vil som udgangspunkt altid blive kontaktet forud for et kontrolbesøg. 
 
Efter kontrolperioden kan der føres almindeligt tilsyn med forpligtigelserne efter vandforsyningslovens § 65. 
 

18. Straffebestemmelser og svig 
 
Miljøstyrelsen kontrollerer modtagne ansøgninger for svig.  
 
Svig defineres som en forsætlig handling, der påvirker retten til tilskud eller omfanget af tilskud. Det kan være 
ukorrekte erklæringer eller dokumenter, tilsidesættelse af oplysningspligt eller anvendelse af midler eller 
investeringer til andet formål, end de var bevilget til.  
 
Omgåelse af betingelserne for tilskud, herunder når ansøgeren kunstigt opdeler sin virksomhed eller bedrift for 
at få adgang til tilskud, betragtes også som svig.  
 
Svig medfører, at tilsagnet om tilskud helt eller delvist bortfalder og kan desuden medføre:  

 udelukkelse fra mulighed for tilskud 

 bøde  

 i alvorlige tilfælde fængselsstraf3. 
 

19. Force majeure 
 
Miljøstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer 
dig i at gennemføre tilsagnet. I sådanne tilfælde medfører det ikke bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud.
 
Force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder kan navnligt anerkendes i følgende tilfælde:  

 En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnet. 

 Ekspropriation af hele eller en væsentlig del af tilsagnet, hvis ekspropriationen ikke kunne forudses på 

dagen for indsendelse af udbetalingsanmodning. 
 
Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende andre omstændigheder end de ovennævnte som force 
majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder. 
 
Miljøstyrelsen kan i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet bede om yderligere information.  
 
Hvis Miljøstyrelsen ikke modtager det materiale, der bedes om, vil der blive truffet afgørelse om anerkendelse 
af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder på det foreliggende grundlag. 
 
Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete 
tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer dig i at opfylde dine forpligtigelser, og at du ikke, ved en 
forholdsmæssig indsats, kunne have sikret dig herimod. 
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20. Miljøstyrelsens brug af data 
 
Oplysninger givet i forbindelse med ansøgningen vil blive brugt af Miljøstyrelsen til sagsbehandling og
administration, herunder tilskudsudbetaling og kontrol. Yderligere information om behandling af persondata fås, 
når man søger ordningen. 
 
I forbindelse med kontrol kan der blive indhentet yderligere oplysninger hos andre offentlige myndigheder. 
Behandlingen af oplysninger vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
Miljøstyrelsen gør opmærksom på følgende: 
 

 Ved tilsagn vil geografiske data blive offentligt udstillet på MiljøGIS. 

 Ved anmodning om aktindsigt vil de afgivne oplysninger som udgangspunkt være tilgængelige. 

 Ved sagsbehandling og tilsagn kan data blive delt med Landbrugsstyrelsen, samt andre offentlige 

instanser. 

 Ved sagsbehandling vil ansøger blive tjekket for konkurs. 
 
 

21. Lovgrundlag 
 
De gældende regler for tilskud til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse samt sløjfning af ubenyttede 
boringer og brønde: 

 Bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer og til 

beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand, Bek. nr. 1053 af den 27/06/2022. 
 
Andre generelle danske regler: 

 Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven), lov nr. 502 af 23. maj 2018.  

 Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), lov nr. 145 af 24. februar 2020. 

 Straffeloven, lbk nr. 976 af 17. september 2019 

 Vandforsyningsloven, lbk nr. 1450 af 5. oktober 2020  

 

22. Yderligere oplysninger 
 
Denne vejledning og andre oplysninger om tilskud til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse samt sløjfning 
af ubenyttede boringer og brønde findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 
Du er velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen, hvis du har spørgsmål på tlf. 72 54 40 00 eller mst@mst.dk. 
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Bilag 1 - Tjekliste til ansøgning om tilskud til 

sløjfning af brønde og boringer 

 
Nedenfor gennemgås alle spørgsmål fra det digitale ansøgningsskema til ansøgning om tilskud til sløjfning af 
ubenyttede brønde og boringer til indvinding af drikkevand fra Drikkevandspulje 2.  
 
Skemaet gennemgår de overordnede spørgsmål, der skal besvares i forbindelse med udarbejdelse af en 
ansøgning, samt opstiller det materiale, der med fordel kan haves klar på ansøgningstidspunktet. Ud over 
besvarelse af nedenstående spørgsmål vil ansøgeroplysninger, herunder kontaktoplysninger også skulle 
angives. 
 
Ansøgningsskemaet findes ved at tilgå den digitale selvbetjeningsløsning til puljen. Du finder link hertil på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. Der skal anvendes nemLogin eller nemID for at starte ansøgningen. Herefter skal 
du udfylde en række oplysninger om dig. Det er også muligt at tilføje en ekstra kontaktperson. 
 

Punkt Spørgsmål Vejledning Forbered 
materiale: 

 

P
ro

je
k

tb
es

k
ri

v
e

ls
e Projekttitel (max 130 tegn) 

 
Giv dit projekt en sigende titel   

Vedhæft kort med 
placering af den/de 
ubenyttede boringer eller 
brønde 

Du skal indtegne de 
brønde/boringer, som du søger 
om i MiljøGIS. Hver 
brønd/boring skal angives med 
sit eget punkt og evt. DGU-
nummer i den tilhørende tabel.  
 
Hvis du søger om flere 
brønde/boringer på samme tid 
skal du indtegne hver 
brønd/boring enkeltvis og danne 
et pdf-kort, der viser alle de 
indtegnede punkter. 
 
Vejledning til brug af MiljøGIS 
kan findes på www.mst.dk 
under drikkevandspuljens side. 
Find siden ved at søge efter 
"Drikkevandspulje". 
 

Dan kort på MiljøGIS 
med den/de ubenyttede 
brønde/boringer til 
indvinding af grundvand 
du vi søge om tilskud til 
at sløjfe. 
 
 

 

Kort projektbeskrivelse Angiv en kort beskrivelse af 
projektet, hvor det fremgår hvor 
mange brønde/boringer der 
indgår i ansøgningen.  
 
Beskrivelsen skal om muligt 
også omfatte DGU-nummer og 
en beskrivelse af 
brøndenes/boringernes 
dimensioner. 
 
Hvis du har viden om 
jordbundsforhold skal dette 
også beskrives. 
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K

ri
te

ri
e

r 
o

g
 p

ri
o

ri
te

ri
n

g
 Hvor mange 

boringer/brønde søges der 
tilskud til? 

Angiv antallet af 
brønde/boringer der søges om 
tilskud til at sløjfe 

  

Er alle brønde/boringer i 
projektet placeret inden for 
et indvindingsopland til et 
alment 
vandforsyningsselskab 
eller i et område med 
særlige 
drikkevandsinteresser? 

Der skal svares i hvilket omfang 
de ansøgte brønde/boringer er 
placeret inden for et 
indvindingsopland eller i et 
område med særlige 
drikkevandsinteresser.  
 
Svarkategorierne er: 
 
□ Alle brønde/boringer er 
placeret inden for et 
indvindingsopland eller i et 
område med særlige 
drikkevandsinteresser 
 
 □ Nogle brønde/boringer er 
placeret inden for et 
indvindingsopland eller i et 
område med særlige 
drikkevandsinteresser 
 
 □ Ingen brønde/boringer er 
placeret inden for et 
indvindingsopland eller i et 
område med særlige 
drikkevandsinteresser 
 
Du kan ikke forvente at få 
tilskud til de brønde/boringer, 
der ligger udenfor, da der er i 
bekendtgørelsen er fastsat krav 
om at de tilskudsberettigede 
brønde/boringer skal være 
beliggende inden for områder 
med særlige 
drikkevandsinteresser, eller 
inden for et indvindingsopland til 
et indvindingsopland til almene 
vandforsyninger. 
 
Hvis du er i tvivl om hvorvidt din 
brønd eller boring er beliggende 
inden for et indvindingsopland 
eller i et område med særlige 
drikkevandsinteresser kan du 
åbne MiljøGIS, finde din 
brønd/boring i kortet og 
kontrollere om det overlapper 
med kategorien ”Områder med 
særlige drikkevandsinteresser” 
på kortlaget 
”Drikkevandsinteresser, 
Vedtaget” eller overlapper med 
kortlagen ”Indvindingsoplande 
inden for OSD” og/eller 

Vurdér evt. ved hjælp af 
MiljøGIS om dine 
brønde/boringer er 
beliggende inden for et 
indvindingsopland eller 
i et område med 
særlige 
drikkevandsinteresser. 
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”Indvindingsoplande uden for 
OSD” 

Er en eller flere af de 
ansøgte brønde/boringer 
omfattet af en fredning? 

Du skal svare ja eller nej til 
spørgsmålet. Hvis du er i tvivl, 
kan du kontakte det lokale 
arkæologiske museum.  
 
Såfremt du er bekendt med at 
en eller flere af de ansøgte 
brønde er omfattet af en 
fredning skal du kontakte det 
lokale museum forud for 
sløjfning, for at sikre at 
lukningen ikke er i modstrid med 
fredningen. 

  

Beskriv placering 
brønde/boringer, der er 
omfattet af en fredning. 
Angiv DGU-nummer 
såfremt det haves. 
 
 
 
 
 

   

     

F
in

a
n

s
ie

ri
n

g
 a

f 
p

ro
je

k
te

t Samlet ansøgt beløb Der kan gives tilskud op til 
15.000 kr. pr. brønd/boring.  
 
Hvis der søges om flere 
brønde/boringer i en ansøgning, 
gives max 15.000 kr. i 
gennemsnit for de ansøgte 
brønde/boringer. Det er derfor 
muligt i en ansøgning med flere 
brønde/boringer at kunne få 
dækket en lukningen, der koster 
mere end de 15.000 kr., hvis der 
samtidigt er en lukning, der 
koster tilsvarende det mindre. 
 
Der gives kun tilskud til den 
faktiske udgift til sløjfningerne 
efter modtaget dokumentation 
for udgiften 

  

     

E
je

rs
k

a
b

 o
g

 
fu

ld
m

a
g

te
r Ejer du samtlige 

brønde/boringer som du 
søger tilskud til at sløjfe? 

Der skal svares ja/nej. 
 
Hvis du ejer nogle af 
brøndene/boringerne, men ikke 
alle, skal du svare nej. 
 

  

Vedhæft en særskilt 
fuldmagt fra hver ejer af de 
brønde/boringer, som der 
skal sløjfes 
 

Dette skal kun vedlægges, hvis 
du ikke ejer samtlige 
brønde/boringer der søges om 
tilskud til. 
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Y
d

e
rl

ig
e

re
 

o
p

ly
s

n
in

g
e

r  Angiv evt. yderligere 
oplysninger, som er 
relevante for projektet 
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