Ansøgning om tilladelse til A-boringer til vandindvinding
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af
26. juli 2007, ”Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning
af boringer og brønde på land”.
Ansøger
Navn

Ken Holm

Firma

n/a (privat husstand)

Adresse

Hyldevangen 12, Sengeløse, 2630 Høje-Taastrup

Telefon

2923 4972

Email

kholm@csc.com

Firma

Boregruppen A/S

Boreentreprenør
Navn

Boregruppen A/S

Adresse

Skolevej 34, 2630 Høje-Taastrup

Telefon

6611 0618

Email

info@boregruppen.dk

Firma

n/a (privat husstand)

4045 3709 (Søren)

Ejer af boringen (/ejerne)
Navn

Ken Holm og Eva Mohlin

Adresse

Hyldevangen 12, Sengeløse, 2630 Høje-Taastrup

Telefon

2923 4972

Email

kholm@csc.com

Formål (afkryds relevant felt til venstre i skemaet!)
Permanente pejleboringer
Moniteringsboringer
Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
Angiv formålet:

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

Boring til privat vandforsyning (skal blot dække en privat husholdning)

Lokalitet
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Adresse & postnr.

Hyldevangen 12, 2630 Høje-Taastrup

Matr.nr. & ejerlav

Matrikel 16 P m.fl. Sengeløse

(matrikel kort er vedlagt som bilag)

Boringsoplysninger
Boringsnr.

1

Forventet
boredybde

Forventet
filterinterval

m.u.t.

m.u.t. - m.u.t.

20-25 meter

14 meter, 225 mm
forerør

Markeret med et
kryds på kortet

6 meter, 225 mm,
filter inkl. Prop, styr,
sand og montering

Boredimension

Forventes udført
den

Boring 8" med røran‐
læg, udført med uni‐
moc

Hurtigst muligt

Hammerboring 12‐23
mut.

Kommunen skal have fremsendt en skitse med angivelse af boringernes placering og nr. for at
kunne behandle ansøgningen.

Jpg (matrikel kort) med boreplacering er vedlagt som bilag. Den planlagte boring ligger
belejligt i forhold til bygning (lille bygning ovenfor på tegning) hvor hidtidig vandforsyning indkommer. Den planlagte boring ligger over 5 meter fra skel og nabogrund udgøres
af indhegnet hestefold.

Udfyldes af ansøgeren
Underskriveren er ansvarlig for ansøgningens rigtighed!
Dato

Underskrift

10. maj 2012

Ken Holm (kopi af pas og sygesikring er vedlagt som bilag)

8. okt 2012

Ansøgningen sendes til:
Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup
Email: tmc@htk.dk
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