
Notat - Greve Main 39 - forsøg på lokalisering af boring 207.2249, der står som aktiv boring på arealet 

Lokalplanen for området er fra 1996. De tidligere gårde/husmandssteder på matriklen er formentlig revet ned engang  i 1990’erne før lokalplanen 

blev vedtaget. Boringen/brønden (den øverste del af boringen var en brønd) på arealet står stadig som aktiv, men den kan været dozet over eller eller 

på anden måde stå ubrugt og dermed virke som adgangsvej til forurening af det primære grundvandsmagasin i kalken. 

Boringens placering ifølge Jupiter, ortofoto 2017: 

 

 



Boringens jf. jupier placering på flyfoto fra 1954 

 

 

 

 



Placering ifølge lokaliseringsskema fra Jupiter.

 

 

 



Den røde cirkel viser estimeret placering af bygninger på ejendommen fastlagt ud fra flyfoto (fra 1954 og 1974) og lokaliseringsskema fra Jupiter, hvor 

den er tegnet ind i forhold til bygningen. Den røde firkant viser hvor det skønnes at boringen kan have ligget, med de usikkerheder der er. 

 

 

Arealet blev besigtiget 1o. august 2017 sammen med byggesagsbehandler Jan Ulrik. Det var ikke muligt at finde boringen/brønden. Der blev fundet 

spor af gamle bygninger eller andet affald fra bygninger. Der blev fundet ødelagte brøndringe, som dog  ikke virkede til at være boringen/brønden. 

Konklusion 

Det var ikke muligt at finde boringen. Der er dog mange træer og buske som  gør det svært at finde/se nogen boring. Det er muligt at de gamle veje og 

rækker af træer som kan anvendes til at ”navigere” efter. 



Løsning: Når arealet byggemodnes skal bygherre/entreprenør ved sædvanlig afrømning af muld være opmærksom på boringen/brønden eller spor 

efter opfyldning af den. Vilkår herom skal skrives ind i byggetilladelse og der bør gøres opmærksom på det ved salg af arealet. Når boringen/rester af 

boringen lokaliseres kan der tages stilling til om boringen er sløjfet forsvarligt eller om dette skal gøres af brøndborer med A-bevis. 

Notat udarbejdet af: 

Tommy Koefoed den 18. august 2018. 


