
Afstandskrav

Drikkevandsboringers placering skal så vidt muligt overholde følgende mindsteafstande til forureningskilder 
m.v. på egen og andres matrikler. Bemærk afstandskravene er forskellige for almene vandforsyninger
(Vandværker) og andre vandforsyningsanlæg.

Gruppe Emne Afstandskrav 
Andre        Vandværker 

Aktuel 
afstand 

Ikke 
aktuel 

Energianlæg Tanke for benzin og olie, herunder 
påfyldnings- og udluftningsrør 
Nedgravet 

30 m 50 m 

Forsyningsledninger for gas og olie 50 m 50 m 
Jordvarmeanlæg horisontal 50 m 50 m 
Jordvarmeanlæg vertikal 300 m 300 m 
Forsyningsledninger for gas og olie 50 m 50 m 

Anlæg for dyrehold Stalde, løbegårde og lign 25 m 50 m 
Kreaturvandingssteder 15 m 15 m 
Møddinger, ajlebeholdere 25 m 50 m 
Gødningsoplag, åbne og lukkede 
gødningstanke 

25 m 50 m 

Ensilagebeholdere, tanke for ensilagesaft 25 m 50 m 
Ejendomsforhold Skel, medmindre byggelinje eller 

servitutbestemmelser kræver større afstande 
5 m 10 m 

Vejanlæg Veje, private 5 m 10 m 
Offentlige veje, parkeringsarealer og lign. 5 m 10 m 

Bebyggelse, ledninger og 
kabler 

Bygninger 5 m 5 m 
Lavspændingsluftledninger eller jordkabler 5 m 5 m 
Højspændingsluftledninger eller jordkabler 10 m 10 m 

Topografiske forhold Grøfter, vandløb og åbne vandarealer* 10 m 10 m 
Anlæg for vandafledning 
og kloakering mv 

Faskiner for tagvand 25 m 25 m 
Ledningsanlæg for overfladevand og regnvand 15 m 15 m 
Ledningsanlæg for spildevand når ledningen er 
udført af drænrør eller muffeløse rør 

300 m 300 m 

Drænvand uden spildevand 15 m 15 m 
Spildevand, såfremt ledningen udføres med 
tætte rør og samlinger 

50 m 50 m 

Rensningsanlæg og pumpestationer for 
spildevand 

75 m 150 m 

Hustanke (septiktanke), samletanke for 
husspildevand 

15 m 50 m 

Jordbassiner for spildevand, også selvom 
dette er opspædet med regnvand 

300 m 300 m 

Slambede for spildevandsrensningsanlæg 150 m 300 m 
Nedsivningsanlæg for vejvand og 
husspildevand  

300 m 300 m 

Oplag af affald Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse 
med bygge – og anlægsarbejder 

20 m 20 m 

Lossepladser, slagge- og flyveoplæg, 
skrotpladser 

150 m 300 m 

Industrianlæg Oplag af kemikalier 300 m 300 m 
Begravelsespladser Nedgravning af døde dyr 50 m 50 m 

Kirkegårde 100 m 100 m 
Anden vandindvinding Indvindingsanlæg på naboejendomme 50 m 50 m 
Afstand til vandløb og våd natur ønskes dog størst mulig og helst minimum 300 meter. 

Overskridelser af et eller flere af ovenstående afstandskrav      □ ja     □ nej
Hvis ja hvilke ________________________________________Afstand i meter til boring_____________ 
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