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Til høringsparterne 

 

 

 

 

Høring af udkast til vejledning til bekendtgørelse om tilskud til 

sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til 

sikring af drikkevand 

 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til Vejledning til bekendtgørelse om tilskud 

til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af 

drikkevand i høring.  

 

Baggrund 

Det foreliggende udkast til Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af 

brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand 

omhandler de to nationale tilskudsordninger anført i Bekendtgørelse om tilskud til 

sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af 

drikkevand. Vejledningen er et supplement til bekendtgørelsen, som er sendt i 

offentlig høring den 19. maj 2022, 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66443. 

 

Den ene tilskudsordning under bekendtgørelsen udgør en pulje, hvor 

kommunalbestyrelser, almene vandforsyninger og vandsamarbejder kan søge om 

delvis dækning af udgifter til beskyttelsesforanstaltninger mod forurening af 

arealer med henblik på sikring af drikkevand eller fremtidig drikkevand, som 

indvindes af grundvand. 

 

Den anden tilskudsordning under bekendtgørelsen udgør en pulje til afvikling af 

ubenyttede brønde og boringer. Puljen kan søges af private borgere eller af 

kommunalbestyrelser på vegne af private borgere. 

 

Nærværende vejledning beskriver formålet med ordningerne, hvad der kan søges 

om tilskud til, hvordan der søges og beskriver de betingelser, der findes for at få 

tilskud.  

 

Indsendelse af høringssvar 

Høringssvar til udkast til vejledning sendes elektronisk til tilskud-natur@mst.dk 

med angivelse af j.nr. 2022-4130 i emnefeltet, senest onsdag d. 06. juli 2022, 

kl. 23.59. 

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på 

http://www.hoeringsportalen.dk/ efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-

mailadresse og navn offentliggøres på høringsportalen efter endt høring. 

 

Spørgsmål til udkast til vejledningen kan rettes til Miljøstyrelsen på e-mail tilskud-

natur@mst.dk. 

 

 

Tilskud 

J.nr. 2022 - 4130 

Ref. asbjk 

Den 08. juni 2022 
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Med venlig hilsen, 

 

Miljøstyrelsen 

 


