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J. nr. 13.02.01P19-0079

Tilladelse til etablering af vandforsyningsboring 
  
Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, giver hermed tilladelse til etablering af 
vandindvindingsboring på matrikel 116a, Klemensker. 
 
Omtrentlig ønsket placering fremgår af nedenstående. Anden placering inden for nærområdet kan evt. 
anvendes. 

 
Tilladelsen er givet i henhold til Vandforsyningslovens § 21, stk. 1. 
 
Boringen skal etableres og indrettes efter anvisningerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer 
og brønde på land af 28/10 2013. Drift og vedligehold skal ske efter den til enhver tid gældende lovgivning. 
 



 

Side 2 af 3 

Boringen ejes af Klemensker Vandværk, som har ansvar for vedligehold. Ret til vandindvinding er særskilt 
meddelt Klemensker Vandværk. 
 
I forbindelse med etablering skal der foretages prøvepumpning til vurdering af ydeevne og sænkningsforhold 
under drift. Der skal synkront pejles i den nærliggende pejleboring, så det kan dokumenteres, at der ikke er 
væsentlige effekter på overflademagasinet. Resultatet af prøvepumpningen skal indberettes til kommunen 
 
Der skal foretages en standard boringskontrol til vurdering af vandets kvalitet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jens Hansen 
Biolog 
 
 
 
 
Bilagt: Klagevejledning 
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Klagevejledning 

 
Kommunens afgørelse efter Vandforsyningslovens § 21, stk. 1 kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet 
efter bestemmelserne lovens kapitel 13. Klageberettigede er andre myndigheder, interesseorganisationer og 
parter med personlig, retlig interesse i sagen. 
 
Klage skal indgives digitalt via klagenævnets hjemmeside og skal være nævnet i hænde senest fire uger efter 
offentliggørelse af afgørelsen. 
 
Klagenævnet opkræver et gebyr i forbindelse med modtagelse af klagen. Dette tilbagebetales, hvis man får 
helt eller delvist medhold. 
 
Klage via det civile retssystem skal indgives senest et halvt år efter at afgørelsen er meddelt. 
 
Kommunen vil opfordre til, at man drøfter sagen med den besluttende kommunale afdeling, inden man indgiver 
klage til højere administrativ myndighed. 
 
 
 


