Grunnvannsundersøkelser - rapporteringsskjema

1 Rapporten gjelder rapporteringspliktige undersøkelser av

Skjema for innmelding av rapporter om grunnvannsundersøkelser – oppgavepliktige iht
Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser, Vannressursloven §46

flg. type (se veileder)
Vannforsyning

Energi

Miljø / forskning

Til orientering for oppdragsgivere/eiere av utførte grunnvannsundersøkelser:

Hvis du/dere har mottatt dette skjema fra en konsulent eller andre som har utført en grunnvannsundersøkelse for deg, betyr dette
at konsulenten har meldt inn undersøkelsen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) slik loven krever (VRL §46). NGU vil kunne
offentliggjøre rapporter fra slike undersøkelser, men ved å fylle ut pkt 17, 18 og 20 nedenfor kan du/dere gi et begrunnet ønske om
at hele eller deler av rapporten bør unndras offentlighet. Frist for et slikt ønske er 1 mnd fra dette skjemaet er mottatt.
Send til Norges geologiske undersøkelse, Brønndatabasen, 7491 Trondheim eller som fil til bronndatabasen@ngu.no. Spørsmål rettes til
Brønndatabasen; tlf 73904000
2 Firma institusjon som har utført undersøkelsen

ADMINISTRATIVT

3 Rapportnummer

4 Rapport utgitt dato

5 Tittel på rapporten

6 Førsteforfatter

7 Rapporten gjelder Kommune(r)

8 Person ansvarlig for oppgaveplikten

BRØNNER OG KILDER I RAPPORTEN

9 Antall brønner i rapporten:

10 Antall kilder i rapporten:

For rapporter utgitt etter 01.01.2008 skal brønnopplysninger oppgis i egen tabell i innsendt rapport eller i tabellen på baksiden (eller se pkt 1) 2) og 3) på baksiden)

IN N S E N D IN G A V R A P P O R T E N
11a Sendt per email som word- eller pdf-fil

11b Papirutgave er sendt per post

TILG ANG SBEG RENSNING AV RAPPO RTEN
13 Rapportørerklæring angående tilgangsbegrensning for rapporten:
Kopi av dette skjema er sendt til rapporteier/ oppdragsgiver for
uttalelse om eventuell tilgangsbegrensning.

Oppdragsgiver/ rapporteier har gitt rapportøren tillatelse til å
angi ønsket adgangsbegrensning (ELLER rapportøren stiller seg på annet
grunnlag ansvarlig for at rapporten kan plasseres i samme kategori, og at eventuelt
ønske om adgangsbegrensning er begrunnet tilstrekkelig nedenfor).

17 Følgende tilgangsbegrensning av rapporten ønskes

12 Rapporten ønskes returnert etter skanning ved NGU
Opplysninger om rapporteier:

1. Fyll ut alt (evnt.
bortsett fra feltene17, 18
og 20), og send skjemaet
direkte til NGU.
2. Send også en kopi til
oppdragsgiver, slik at
han har anledning til å
uttale seg om
tilgangsbegrensning.

14 Rapporteier (firma/inst):

15 Kontaktperson rapporteier:

16 Hvis oppdragsgiver har fått tilsendt kopi,
oppgi dato for forsendelsen

18 Begrunnelse for tilgangsbegrensning: Begrunnelse evnt. vedlagt på

eget ark

egen fil

Fulltekst rapport ønskes åpent tilgjengelig
Tittelside og sammendrag/hensikt offentlig,
Skjema revidert 02. 01.2008

men ikke fulltekst rapport.
Tittelside unntatt sammendrag bes offentliggjort.
Kan offentliggjøres fulltekst fra dato:
NGU vil ikke offentliggjøre rapporter mot eierens ønske med
mindre begrunnelsen for ønsket er åpenbart urimelig eller
mangelfull. Rapportene vil likevel kunne frigis til offentlig
forvaltning etter søknad som dokumenterer behov og rutiner
for å forhindre videreformidling til tredjepart.
19 For papirskjema: underskrift fra oppgavepliktig / rapportør

Sted, dato, underskrift

20 For papirskjema: eventuell underskrift oppdragsgiver/ rapporteier

Sted, dato, underskrift

BRØNNER I RAPPORTEN (må fylles ut for alle rapporter publisert etter 1. januar 2008)
Brønnens
ID-nr. i
rapporten

UTM
sone
Euref89

ØV
koordinat

NS
koordinat

Borefirma

Ca.
boreår

Annet (Brønnr. i brønndatabasen,
boredyp, vanngiverevne,
løsmasse/fjell, dyp til fjell o.l)

1) Med brønner menes alle brønnboringer og sonderboringer som er oppgavepliktige i henhold til Vannressursloven §46
2) For brønner i rapporten som allerede er meldt til NGU (VRL §46) kan en istedet a) føre inn brønnr. i GRANADA, eller
b) legge ved brønnskjema løst eller som en del av rapporten. 3) Fortsett eventuelt på eget ark/ send flere filer hvis flere brønner.

FYLLES UT AV FORVALTNINGSMYNDIGHETEN
0. Venter på fulltekst, tilgangsnivå e.l.
ja
A. Registrert i "Rapportoversikt med status"

nei

NGU rapportnr: VRL46_20
Kommentarer angående tilgangsbegrensning, og referanse til kontakt med
rapporteier om dette:

B. Rapportens filer er skannet
C. Rapporten er lagt inn i PB 360
Oppdragsgiverskjema ja
nei
-mottatt NGU
Oppfølging ved manglende svar fra oppdragsgiver:
Ønske om tilgangsbegrensning ble
Godtatt
Ikke godtatt (begrunnelse til høyre)

Tilgangbegrensningen
gjelder fram til dato:

D. Tilgangsnivå er vedtatt:
Rapporten er åpent tilgjengelig.
Tittelside og sammendrag/hensikt
offentlig, men ikke fulltekst rapport
Tittelside uten sammendrag tilgjengelig
for offentligheten

E. Brønnene innlagt i Brønndatabasen
F. Rapportør ønsker retur

G. Tilgjengeliggjort utenfor brannmur
ja

nei

sendt

H. Arkivert, ført Rapportoversikt m. status

