Ansøgningen sendes til

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers C

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING OG INDVINDING AF
GRUNDVAND TIL VANDING
Ansøger:
Navn:
Vejnavn og nr.:
Postnr. og by:
Tlf.:

Mobil tlf.:

Ansøgningen omfatter:
Ejendommens
adresse:
Nyetablering:
Grundvand:
Tidligere
tilladelse:

Udvidelse:
Overfladevand:
Dato:

E-mail:

Fornyelse:
Vandløbets
navn:
Mængde:

m³/år

Søgt
vandmængde:

m³/år

Oplysninger om vandingsareal:
Ejendommens samlede areal:
Eget areal, der kan vandes:
Lejejord, der vandes:
Ved vanding af lejejord oplyses matr.
nr., ejer og lejemålets længde:

hektar
hektar
hektar

Bemærkninger:

Bilag:

Dato:

Oversigtskort 1:25:000 hvorpå vises anlæggets placering, ejendommens samlede areal
og vandingsareal (egen og evt. lejet jord) og øvrige vandindvindingsanlæg indenfor en
afstand af 500 m:
Navn:

Anlæg må ikke udføres eller udvides uden tilladelse
Se vejledning på næste side

VEND

Udfyldes af kommunen
Findes der nærmere end 500 m fra boring/borested vandindvindingsanlæg (markvanding
undtaget):
Beliggenhed vises på kortbilag (1:25.000)
Hvis ja:
Brønd: Boring: Dybde (m): Adresse, navn

Oplysninger overført fra ejendommens stamkort udfyldes af ejendomsskattekontoret:
Registreringsnummer:
Beliggenhed:
Ejers navn og adresse:
Ejerlavtekst:
Matr. nr.:
Areal:
Heraf vej:
N:

Dato:

UN:

Navn:

Vejledning
Ved placering af ny boring skal en række afstande til forureningskilder m.v. være overholdt, se vedlagte
oversigt.
Når skemaet er udfyldt, sendes det til kommunen. Som bilag skal vedlægges et oversigtskort
hvorpå anlægget og øvrige vandindvindingsboringer indenfor 500m er indtegnet.
Drejer det sig om indvinding fra en eksisterende boring til vanding af gartneriafgrøder eller
forsyning af husholdning, skal der vedlægges resultater af en vandanalyse. Analysens omfang
skal være ”forenkelt kontrol” suppleret med jern, mangan og agg. Kuldioxid.

VEJLEDENDE MINIMUMSAFSTANDE MELLEM INDVINDINGSANLÆG FOR
MARKVANDINGSANLÆG OG FORURENINGSKILDER M.V.
Nedenstående afstandsangivelser er samlet fra norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg (DS441, 2.
udgave), Miljøstyrelsens bekendtgørelser, cirkulærer m.v.
FORURENINGSKILDE, TERRÆNAFSTAND M.V.
AFST.KRAV
GRUPPE
M
EJENDOMSFORHOLD
Skel, med mindre byggelinie eller servitutbestemmelse kræver
5
større afstand
VEJANLÆG M.V.
Veje og parkeringsarealer
5
BEBYGGELSE OG ANLÆG Bygninger
5
Lavspændingsluftledninger og –jordkabler (u.10 kV)
5
Højspændingsluftledninger u. 40 kV og jordkabler for
10
15
højspænding
Højspændingsluftledninger fra 40 kV til 400 kV
TOPOGRAFISKE FORHOLD Grøfter, vandløb og åbne vandarealer
10
ANLÆG FOR DYREHOLD
Stalde og lignende indretninger til dyr samt møddinger og
25
beholdere til husdyrgødning samt ensilageoplag og
25
ensilagebeholdere 1
Kreaturvandings- og fodersteder
ENERGIANLÆG
Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og
30
50
udluftningsrør
Forsyningsledninger for olie og gas
75
Afledning af afkølet grundvand fra varmepumpeanlæg
75
Jordvarmeanlæg (varmeslanger)
ANLÆG FOR VANDAFLED- Spildevand = Hus- og erhvervsspildevand, tagvand samt vand
NING OG KLOAKERING M.V. fra veje, P-pladser og øvrige befæstede arealer
Ledningsanlæg for
15
- tagvand
15
- drænvand uden spildevand
- spildevand, såfremt ledningen udføres med tætte rør og
15
samlinger 2
25
Nedsivningsanlæg for tagvand
15
Hustanke (septictanke), samletanke for husspildevand
Ledningsanlæg for spildevand, når ledningen er udført af
300
drænrør eller andre rør med ikke-tætte samlinger
75
Rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand
Nedsivningsanlæg for vejvand og lignende, husspildevand og
150
spildevand fra malkerum
150
Slambede for spildevandsrensning
OPLAG AF
Tørklosetter
15
Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med bygge- og
AFFALDSSTOFFER
20
anlægsarbejder
Nedgravning af latrin
30
Latriner
50
Fyld- og lossepladser, herunder slaggeoplag m.v. samt
150 3
skrotpladser, såvel gamle som nye
INDUSTRIANLÆG
Oplag af kemikalier m.v. såvel gamle som nye
3003
BEGRAVELSESPLADSER
Nedgravning af døde dyr (enkeltindivider)
50
Kirkegårde
100
ANDRE
Indvindingsanlæg på naboejendomme
503
INDVINDINGSANLÆG

1

Ved husdyrgødning forstås fast gødning, ajle, gylle og møddingssaft fra alle husdyr (jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om
husdyrgødning og ensilage m.v.
2
Herved forstås ledninger og brønde m.v. som tilfredsstiller skærpet kontrolniveau i Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af
afløbssystemer i jord (DS455) (PVC eller GT-betonrør)
3
Dette afstandskrav må, afhængig af forholdene, ofte påregnes forøget væsentligt.

Randers Kommunes behandling af dine persondata
Randers Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger – her kan du få fat i os:
Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Odinsgade 7, 8900 Randers C
CVR-nr.: 29189668
Telefon: 89151515
E-mail: miljoeogteknik@randers.dk

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk
Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens
hjemmeside www.randers.dk
Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Persondata som navn, adresse, e-mail, telefon, cpr-nummer og registreringsnummer anvender vi til
at kontakte dig og entydigt identificere dig. Såfremt du skal oplyse andre persondata, indgår de i den
konkrete behandling af din henvendelse.
Retsgrundlag for behandlingen
Dine personoplysninger behandles med hjemmel i vandforsyningsloven eller
databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger).
Kategorier af personoplysninger
I Udvikling, Miljø og Teknik behandles primært almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail,
telefonnummer, cpr-nummer etc.). I enkelte tilfælde behandles desuden oplysninger, som vedrører
straffedomme/lovovertrædelser og følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger).
Hvem videregiver vi dine personoplysninger til
Randers Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:




Lokale foreninger, organisationer og myndigheder som eventuelt har lovmæssig krav på
underretning om afgørelser mv.
Private virksomheder, som eventuelt udfører opgaver for kommunen (databehandlere).
Offentligt tilgængelige registre, som vi eventuelt overfører/indberetter data til.
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Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger
Din persondata har du oplyst i forbindelse med din henvendelse. Herudover indhenter Randers
Kommune eventuelt oplysninger om dig ved registeropslag (fx dit cpr-nummer og civilstatus).
Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger
Randers Kommune opbevarer oplysningerne så længe, de er nødvendige til det angivne formål eller
opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Herefter slettes
oplysningerne.
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes
behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at
kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:









Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
o Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig,
samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
o Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
o I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandlingen
o Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
o Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af
dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk
Vil du klage?
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
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