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Tilladelse til at hæve boringer over terræn 
 
  
Gribskov Kommune giver hermed tilladelse til at Helsinge Vandværk fører to 
boringer til over terræn og at boringerne afsluttes med overjordiske 
boringshuse. Tilladelsen gives efter Vandforsyningslovens § 211. 
 
Gribskov Kommune har d. 6. marts. 2023 modtaget en ansøgning fra Brøker 
på vegne af Helsinge Vandværk. 
 
Ansøger har bl.a. oplyst: 
To eksisterende underjordiske råvandsstationer ønskes ført til over terræn 
og afsluttet med overjordiske aluminiumshuse, bl.a. for at tage hensyn til 
det praktiske arbejdsmiljø samt sikkerhed og den fremtidige drift.  
 
Boringerne med DGU nr. DGU nr. 186.715 og 186.700 er etableret i 1988-
1990 som underjordiske råvandsstationer. Boringerne er beliggende nord for 
Helsinge by på matriklerne hhv. 16h Laugø By, Helsinge og 7n Laugø By, 
Helsinge.   
 
Aluminiumshustypen der ansøges om er af typen Model Brøker 2100, farven 
er RAL 6013. 
 
Når de nye boringshuse er etableret og rørinstallation ændret og inden 
boringerne sættes i drift skal boringerne renpumpes til bakteriologisk rene. 
Dette kræver ca. 15-20 m3/t afledning hen over ca. 2-3 dage pr. boring, i 

 
 
1 
§ 21. Vandindvindingsanlæg må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, før 
kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil. 
Stk. 2. En brønd eller boring kan dog uden tilladelse etableres inden for en afstand af fem meter fra 
det hidtidige indvindingssted samt udbedres eller ændres, når dette er nødvendigt for at opretholde 
en eksisterende vandforsyning. Anmeldelse herom skal indgives til kommunalbestyrelsen, inden 
arbejdet påbegyndes. 
Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen bestemme, at etablering, 
udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når der er meddelt tilladelse hertil efter 
stk. 1. 
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alt skal der dermed afledes forventeligt 750 m3 vand pr. boring. Vandet 
forventes udledt til omkringliggende terræn. Arbejdet ønskes udført én 
boring ad gangen i hhv. uge 17 og 21.  
 
Kommunens vurdering 
Gribskov Kommune har vurderet, at det ansøgte, hvor to boringer føres over 
terræn, skal behandles efter Vandforsyningslovens § 21.  
 
Det vurderes, at vand fra ren- og prøvepumpning ikke kan betegnes som 
spildevand, der ellers ville kræve en udledningstilladelse efter 
spildevandsbekendtgørelsen. Vandet fra prøve- og renpumpningen ledes ud 
til omkringliggende terræn, men ikke direkte til § 3 beskyttet natur eller 
udpeget Natura 2000 Habitatnatur, hvorfor udledning af en relative 
begrænsede mængde vand i den begrænsede tid ikke vurderes at nogen 
indflydelse på den beskyttede natur. Nærmeste § 3-beskyttet natur for 
boringen med DGU-nr. 186.715 ligger 100 meter sydvest for denne. For 
boringen med DGU-nr. 186.700 ligger nærmeste § 3-beskyttet natur ca. 
100 meter nordvest for denne. Nærmeste udpegede Natura 2000 
habitatnatur ligger mere end 1 kilometer øst for boringerne.  
  
Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke ændres på indvindingen eller 
kapaciteten og således fortsat vil ske under forhold og vilkår som stillet i 
indvindingstilladelse af 22. april 2015. 
 
Det vurderes, at det at føre boringerne over terræn vil give en væsentlig 
forbedring af arbejdsmiljøet og dermed nemmere at foretage kontrol af 
boringerne tilstand i den daglige drift. Der vil også være en bedre 
beskyttelse af grundvandet, idet der ikke vil kunne ske en opsamling af 
vand i tørbrønd med mulighed for nedsivning til boringen af overfladevand  

I forbindelse med vandindvindingstilladelse i 2015 er bl.a. boringerne 
screenet for miljøvurdering og det ansøgte kræver således ikke en 
miljøvurdering. 

Der kræves ikke landszonetilladelse eller byggetilladelse til arbejdet, idet 
råvandsstationer anses for nødvendigt for servicering af anlæggene, der 
vurderes at være omfattet af Planlovens § 36 stk 1 nr. 8: Byggeri til 
forsyningsvirksomhed, der hverken kræver byggetilladelse eller 
landzonetilladelse. 

 
Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens § 21 på følgende 
vilkår: 
 At arbejdet udføres i overensstemmelse med ansøgning af 6. marts. 

2023. 

 At arbejdet udføres i overensstemmelse med Bekendtgørelse om 
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land1), BEK nr. 1260 af 
28/10/2013. 
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 At der efterfølgende foretages indmåling og indberetning af nyt 
pejlepunkt til Jupiter databasen. 

 At der sker tydelig og læsbar mærkning af boringen til identifikation, med 
boringens DGU-nr.  

 Boringsfikspunkter skal være entydigt bestemt og kotesat. 

 At der ved renpumpningen maksimalt pumpes med 20 m3/t på 
boringerne med DGU-nr. 186.715 og 186.700.  

 At vand fra prøvepumpning ikke ledes direkte til § 3 beskyttet natur eller 
Natura 2000 habitatnatur, men at vandet ledes ud på terræn umiddelbart 
nær boringerne. 

 At der udtages prøver, bakteriologiske analyser, af råvandet efter endt 
renpumpning. Der skal prøvetages for kimtal v. 22°C, coliforme 
bakterier, enterokokker og E.coli. 

 At udførelse af arbejdet skal ske inden 2 år, hvorefter tilladelsen 
bortfalder. 

 At vand fra boringerne først indgår i vandværkets behandling og udledes 
til forbrugeren, når der som minimum for hver boring foreligger en 
boringsprøve, der er godkendt af Gribskov Kommune. 

 At øvrige rettigheder og forpligtigelser er uændret i forhold til 
vandværkets indvindingstilladelse af 22. april 2015.  

 

Vær opmærksom på, at der kan klages over afgørelsen og at udførelsen 
først kan finde sted, når klagefristen er udløbet. 

 

Klagevejledning efter vandforsyningsloven  
Efter § 80 i lov om vandforsyning mv. kan denne afgørelse og dens vilkår 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, 
Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at 
have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
 
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside under høringer og 
afgørelser samtidig med afsendelse af dette brev. 
  
En eventuel klage skal fremsendes via den digitale selvbetjeningsløsning til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagen sendes via klageportalen, 
som findes på Nævnenes Hus’ hjemmeside på www.naevneneshus.dk. 
Klagen er først indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

http://www.naevneneshus.dk/
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der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er 
afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens 
dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og denne 
afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller 
offentliggørelsen. 
 
Har du spørgsmål? 
Eventuelle spørgsmål mv. kan rettes til undertegnet på tlf. 72496847 eller 
e-mail madha@gribskov.dk.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Honoré Hansen 
Geolog 
Center for Teknik og Miljø 
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