
Vejledning til interaktivt kort 

På det interaktive kort kan du bla. se drikkevandsforholdene for hver ejendom i Hedensted kommune.  

Vejledningen fortæller hvordan du finder ud af hvilket vandværk der kan forsyne en valgt ejendom, og 

hvordan du ser om ejendommen får drikkevand fra egen brønd/boring eller får vand fra vandværk.  

Der er også mulighed for at se oplysninger om spildevandsplaner, jordforureninger og andre oplysninger 

der vedrører ejendommene i Hedensted Kommune. 

Interaktivt kort (link til 

http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Hedensted&Page=Borgerkort&Background=2435&BBox=522411.8

711947674;6167171.224000661;569607.5933425176;6200888.342530669&Themes=138662&Workspace=

0&ShowOverview=0&Client=Lite) 

 

 

 

 

 

1. Find din ejendom ved at bruge adressesøgning placeret over kort (1). Luk derefter søgeboks. 

 

2. Åben Temaer ved at klikke på ”+”. Åben mappen (dobbeltklik) Forslag til vandforsyningsplan 2012-

2022. Sæt flueben ved de relevante temaer, ex. Forsyningsområder og Egen indvinding (2).  

 

3. Aktiver info knappen (klik på knap)(3). Klik derefter på den aktuelle ejendom  

 

Se nedenstående eksempler som benytter temaerne Forsyningsområder og Egen indvinding. 
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Eks. 1. Ejendom der forsynes fra vandværk  

Tjørnevej 6, 7171 Uldum er vist med grøn prik på nedenstående kort. Ejendomme med egen vandforsyning 

er vist med rød firkant.  

 

 

 

 

 

Ved at klikke med infoknappen på Tjørnevej 6 

(Klik på grøn prik), og derefter klikke på 

forsyningsområder i infoboksen ses, at 

ejendommen ligger i forsyningsområde Uldum 

(Uldum Vandværk). Vandværkets 

forsyningsområde markeres med grønt på kort.  

 

Forklaring om Infobokse 

Hvis temaet ”Egen vandforsyning” er aktiveret, og 

der i infoboksen for ejendommen ikke står noget 

om egen vandforsyning, betyder det, at 

ejendommen ikke har egen vandforsyning og 

heller ikke forsynes fra naboen. Ejendommen er 

derfor tilsluttet vandværk (alment eller ikke-

alment vandværk). Forklaring om naboforsyning, 

alment og ikke-alment vandværk ses på næste 

side.  



Eks. 2. Ejendom med egen indvinding (eller får vand fra naboens brønd / boring) 

 

Ved at aktivere infoknappen og klikke på en 

ejendom med egen boring (klik på den røde 

firkant), ses denne infoboks for ejendommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at klikke på forsyningsområde ses at 

ejendommen ligger i forsyningsområde Uldum 

(Uldum Vandværk) 

 

 

 

 

 

 

Hvis du i infoboksen klikker på Egen indvinding bliver ejendommens adresse vist. Det betyder derfor, at 

denne adresse har egen brønd/ boring- eller at ejendommen bliver forsynet fra naboens brønd/ boring. 

Ejendommen er ikke tilsluttet vandværk. 

Forklaring af begrebet egen indvinding 

I mange tilfælde ved kommunen kun, at en ejendom bliver forsynet med drikkevand fra et 

enkeltindvindingsanlæg, dvs. en brønd/boring der forsyner 1-2 ejendomme. Selv om en ejendom ifølge det 

interaktive kort har egen indvinding, kan brønden/boringen derfor godt ligge på naboens ejendom. 

Forklaring af begrebet alment vandværk 

Er din ejendom tilsluttet et privat vandværk, der forsyner 10 eller flere ejendomme, er der tale om et 

alment vandværk. Aktivér temaet: ” Vandværkernes forsynede ejendomme”. 

 

Forklaring af begrebet ikke-almen vandforsyning 

Er din ejendom tilsluttet et privat vandværk der forsyner 3-9 ejendomme, er der tale om et ikke-alment 

vandværk. Aktiver temaet: ” Ikke-almen forsyning”. 


