
Ansøgning om dispensation for sløjfning af brønd/boring

Brønds/borings beliggenhed
Vejnavn Husnr.
Postnr. By
Matr. nr. Ejerlav

Type
 Brønd
 Boring
 Boring i bund af brønd 

Afstands fra vandforsyningen til forureningskilder
Der er i DS 441 (Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg) opstillet nogle afstandskrav 
fra forskellige forureningskilder til brønd/boring. Herunder er der listet de typisk forekommende 
forureningskilder. 
Hvis der på ejendommen findes et eller flere af nedenstående forureningskilder, bedes ejer angive 
afstanden fra brønd/boring til forureningskilder
Forureningskilde Meter fra brønd/boring til forureningskilde
Olietank incl. Rørforbindelse
Sivebrønd/nedsivningsanlæg
Jordvarmeanlæg
Stalde, møddinger mv.
Andet (angiv)

Benyttelse (OBS! Der gives ikke dispensation til havevanding og lign.)
Til hvilket formål benyttes vandet?

Ved vanding af dyrehold, angiv da dyretype og antal i skema på de næste side!
Vandmængder der indvindes uden vandmåler?

Skønnet:................ m3/år

Vandmængder der indvendes med vandmåler?

…................. m3/år

Ansøger (ejer af ejendommen)
Navn
Dato: Underskrift:



Dyretype og antal angives i skema
                                                                 
Kvæg                                                                                                   Antal
Malkekøer tung race uden opdræt
Malkekøer Jersy uden opdræt
Småkalve kvier og stude 0-6 mdr. tung race
Småkalve kvier og stude 0-6 mdr. Jersey
Opdræt 6-28 mrd. Tung race
Opdræt 6-25 mdr. Jersey
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
Tyrekalve 6. mdr. - slagtning (440 kg) tung race
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey
Tyrekalve 6 mdr.- slagtning (328 kg) Jersey
Avlstyre tung race
Avlstyre Jersey

Svin
Søer med grise frav. (4 uger  - 7,2 kg)
Smågrise fra 7,2 kg til 30 kg
Smågrise fra 30 til 102 kg

Fjerkræ
Høner til ægproduktion
Hønniker til konsumægproduktion
Hønniker til HPR (Hvid Playmouth Rock)
Slagtekyllinger 32 dage
Slagtekyllinger 35 dage
Slagtekyllinger 40 dage
Slagtekyllinger 45 dage
Slagtekyllinger 56 dage
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
Kalkuner tunge, hunner
Kalkuner tunge, hanner
Ænder
Gæs



Andre
Moderfår med lam
Geder med kid
Heste under 300 kg
Heste under 500 kg
Heste 500 kg-under 700 kg
Heste 700 k og derover
Mink, ildere og lign.
Ræve, finnracon og lign.
Struds, voksne
Struds, opdræt 14. mdr.
Krondyr hind med kalv
Dådyr då med kalv

Øvrige


