Anmeldelse af B-boringer i henhold til Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

Anmelder
Navn

Firma

Adresse
Telefon

Email

Boreentreprenør
Navn

Firma

Adresse
Telefon

Email

Ejer(e) af boringen
Navn

Firma

Adresse
Telefon

Email

Formål (afkryds relevant felt til venstre)
Boringer til midlertidige grundvandssænkninger, der ikke kræver tilladelse
efter vandforsyningsloven
Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
Angiv formålet:

Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør i max. 8 uger.
Angiv formålet:

Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
Angiv formålet:

Andre boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør i max. 8 uger.
Angiv formålet:

Lokalitet
Adresse & postnr.
Matr.nr. & ejerlav

Boringsoplysninger
Boringsnr.
Forventet
boredybde
m u.t.

Forventet
filterinterval
m u.t. – m u.t.

Boredimension

Forventes udført
den

Husk at vedhæfte en skitse med angivelse af boringernes placering og nr.
Udfyldes af anmelderen
Underskriveren er ansvarlig for ansøgningens rigtighed
Dato

Underskrift

Anmeldelsen sendes senest 14 dage før projektets opstart til:
Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup
Email: tmc@htk.dk
Tlf. 4359 1217
Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter vi har modtaget ansøgningen, medmindre vi har
gjort indsigelser forinden.
Kommunen skal orienteres om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse.

Persondataforordning
Formålet med indhentning af dine oplysninger om navn, adresse, e-mail og
telefonnummer er for at kunne behandle anmeldelsen og efterfølgende komme i kontakt
med dig som ansøger.
Oplysningerne vil ikke blive anvendt af andre end Teknik og Miljøcenter medmindre der
bedes om indsigt i sagen (aktindsigt). Oplysningerne fra denne ansøgning bevares i
kommunens elektroniske sags- og dokument håndteringssystem og slettes aldrig.
Du kan læse mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside. Her finder du også
navn og telefonnummer på kommunens databeskyttelsesrådgiver:
https://www.htk.dk/Service/Kontakt/Databeskyttelse.aspx
Du finder desuden oplysninger om, hvor du kan klage over kommunen som dataansvarlig
samt din ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger.

