
Udvalget for Teknik indkalder hermed til KOVA møde

om forslaget til indsatsplan

for Hedensted-Lindved området

Tid: mandag den 9. oktober 2017, kl. 16-18

Sted: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 (indgang fra Mindegade)

Hedensted Kommune har udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for 
området Hedensted-Lindved, som nu skal i offentlig høring. Forinden den offentlige høring skal 
byrådet forelægge forslaget for koordinationsforum til drøftelse.

Hedensted Kommune har besluttet, at koordinationsforum nedsættes ad hoc. Til denne plan er 
koordinationsforum nedsat med 5 repræsentanter fra vandværkerne:

 Heinrich Laursen, Hedensted Vandværk, (hedvand@hedvand.dk)
 Michael Jonasen, Hornsyld Vandværk (michael@jonasen.net),
 Erik Jepsen, Daugård Vandværk (ehj@hafnet.dk)
 Lars Lerche, Kragelund Vandværk (bogballevej48@gmail.com), og
 Lars Bering Kiholm-Lærkegaard, Lindved Vandværk (vand@vejle-anlaeg.dk)

samt 5 repræsentanter forslag fra landboforeningerne:

 Henrik Nielsen, Nr. Snedevej 40, 8700 Horsens. Mail hn@vintengaard.dk
 Karl Christiansen, Boring 24, 8763 Rask Mølle. Mail BoringNedergaard@gmail.com
 Jøren Vase, Ndr. Molgervej 23, 8700 Horsens. Mail jvase@mail.tele.dk
 Niels Buhl, Holgerdalsvej 3, 7130 Juelsminde. Mail nb@kjellnielsen.dk 
 Børge O. Nielsen, LMO. Mail bon@lmo.dk

samt 2 repræsentanter fra Vejle Kommune

 Søren Peschardt, formand for Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg sopes@vejle.dk 
 Bo Uttrup, administrationen i Vejle Kommune, mail boupe@vejle.dk 

samt 3 individuelt udpegede repræsentanter fra

 TREFOR Vand (Charlotte.SchmidtVesterlund@trefor.dk)
 Daka
 Air liquide

samt de 5 medlemmer af Udvalget for Teknik

 Lene Tingleff
 Lars Poulsen
 Jeppe Mouritzen
 Steen Christensen
 Tage Zacho Jørgensen

Administrationen ved Per Nørmark (afdelingsleder), Bettina Lund og Peter Svane-Knudsen bistår 
med mødets afholdelse.

Dagsorden

1. Præsentation af deltagerne

2. Godkendelse af dagsordenen

3. Kort gennemgang af planforslaget
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4. Drøftelse af håndtering af grundvandsressourcerne 

5. Drøftelse af indsatser over for vandværkerne 

6. Eventuelt

Den samlede plan med tilhørende bilag vil fra uge 38 18/9-22/9) kunne ses på Hedensted 
Kommunes hjemmeside http://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-
energi/vand/drikkevand/grundvandsbeskyttelse-og-indsatsplaner . Det centrale dokument er plandelen i 
forslaget til indsatsplan. Bilag 1 er en gennemgang af de enkelte vandværker. Bilag 2 er en 
gennemgang af de geologiske undersøgelser og landskabet. Bilag 3 er en oversigt over de kortlagte 
jordforureninger, og bilag 4 er miljøscreeningen.

Kort om planforslaget

Området rummer meget store grundvandsressourcer, men der er også en stor udnyttelse af dem til 
forsyning af Vejle, Hedensted, Løsning, Lindved m.fl. Særligt omkring Hedensted Vandværks 
kildeplads og TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted er der en meget stor udnyttelse af den årlige 
grundvandsdannelse. Nordvest for Løsning ligger et stort, næsten uudnyttet magasin. 

Planforslaget udpeger de dele af OSD, der med rimelig høj grad af sikkerhed kan danne grundlag 
for indvinding af drikkevand til vores vandværker. Der foreslås indført en effektiv sikring mod 
ændret arealanvendelse, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Til gengæld skal vandværkerne 
fremover søge deres kildepladser lokaliseret her indenfor, så der ikke bringes nye områder i spil.

Naturstyrelsen har udpeget en stor del af OSD som nitratfølsomt (NFI). Kommunen skal vurdere de 
konkrete behov for indsatser. Planforslaget lægger op til, at arbejdet med at ændre vandværkernes 
pumpestrategi, renovere gamle boringer, og sprede indvindingen ud over en større del af 
grundvandsmagasinet, er det virkemiddel, der giver de bedste resultater. 

En eventuel indsats over for nitratbelastningen fra landbruget udskydes indtil indsatserne over for 
vandværkerne er gennemført. Dermed får vi et mere retvisende grundlag til at vurdere behovet for 
indsatser over for landbrugets nitratbelastning. Et enkelt vandværk har konstateret pesticider i 
vandet. Udviklingen her vil blive fulgt tæt.

Med venlig hilsen

Lene Tingleff

Formand for Udvalget for Teknik

http://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/vand/drikkevand/grundvandsbeskyttelse-og-indsatsplaner
http://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/vand/drikkevand/grundvandsbeskyttelse-og-indsatsplaner

