
Private vandboringer
Det er billigere at få vand fra en privat drikkevandsboring end fra et vandværk.
Men vandet bliver ikke automatisk kontrolleret for skadelige stoffer.

Fakta | Ajourført d. 19. juni 2018

Hvad er en privat vandboring?

Hvis man har en privat vandboring, er man sin egen
leverandør af drikkevand og er altså ikke koblet til noget
vandværk eller den offentlige vandforsyning.

En privat vandboring er typisk en brønd, som forsyner en eller
flere husstande med brugsvand, dvs. vand til at drikke, til bad,
tøjvask, rengøring og havevanding. Det er især
landejendomme og afsidesliggende sommerhuse, der har
privat vandforsyning.

I Danmark var der i 2017 ca. 50.000 små private
vandforsyninger, som hver forsynede op til 9 husstande. I alt
får omkring 3-5 procent af den danske befolkning vand fra en
privat vandforsyning. 

Hvis du ønsker at oprette en privat vandforsyning, skal du
have tilladelse fra din kommune. Når godkendelsen er i hus,
skal du sørge for, at vandboringen udføres af en godkendt,
professionel brøndborer. Det kan være svært at få en
godkendelse, da man på landsplan forsøger at få flest mulige
boliger tilkoblet lokale vandværker. 

Prisen for en ny vandboringer meget afhængig af, hvilken
slags jord der er på din grund, og hvor dybt
grundvandsmagasinet ligger. Omkring 70.000 kr. inkl. moms
(pris 2018) er ikke urealistisk. 

Hvilke fordele og ulemper er der ved en privat vandboring?

Fordele

 Der kan ligge en tilfredshed eller frihed i at være sin egen leverandør af vand.

Det er billigere at være selvforsynende med vand end at købe vandet gennem et vandværk.

Ved boliger beliggende langt fra en hovedvandledning vil man ofte kunne få koldere vand fra egen vandboring.

Ulemper

 Du har selv ansvaret for en privat vandboring og står derfor selv for drift, reparation, vedligeholdelse og kontrol af
vandets kvalitet.

Selvom du har din egen vandboring, skal du alligevel betale en vandafgift til staten på 6,85 kr. pr. kubikmeter vand (pris
2018). Du kan betale en fast årlig afgift, som svarer til et årligt forbrug på 170 kubikmeter for helårsbeboelse eller 70
kubikmeter for sommerhus. Eller du kan vælge at få monteret en bimåler og betale for dit reelle forbrug.

Vandet fra en privat vandboring bliver ikke løbende kontrolleret af myndighederne for uønskede stoffer og bakterier på
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