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Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Åle Vandværk samt af-

gørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM) 

A. Højfeldt A/S har d. 10. marts 2021 ansøgt Hedensted Kommune om tilladelse til at etablere 

en ny boring på matr. nr. 1b, Åle By, Åle, beliggende i skoven op mod kommunegrænsen øst 
for Mattrupvej. Se bilag 1.  

Arealet ejes pt. af Mattrupvej 15, 7160 Tørring. Der er lavet en underskrevet forhåndsaftale 
med ejer om accept af, at vandværket etablerer en boring på matriklen. 

 

Åle Vandværk har et ønske om at etablere en ny boring på matr. nr. 1b, Åle By, Åle.  
Åle Vandværk har i forvejen to boringer med DGU 106.1007 og 106.1008 på en kildeplads ca. 

2000 m syd for den nye boring. Der ønskes på sigt at indvinde 30.000 m3/år fra den nye bo-
ring. 

 
Efter Vandforsyningslovens1 § 20 og § 21 meddeler Hedensted Kommune hermed tilladelse til 

etablering af en ny boring på matr. nr. 1b, Åle By, Åle samt efterfølgende foreløbig vandind-
vinding til ren- og prøvepumpning.  

 

Tilladelsen meddeles på følgende betingelser: 
 

1. Boringen skal udføres i henhold til ansøgningsmaterialet modtaget den 10. marts 2021. 
 

2. Boringen placeres som ansøgt. Hvis borestedet flyttes i forhold til, hvad der er ansøgt om 
og godkendt i denne tilladelse, skal kommunen kontaktes. Det ansøgte borested fremgår af 

bilag 1.  
 

3. Boringen skal placeres min. 10 m fra skel (herunder skel mod vej)  

 
4. Boringen skal udføres, renpumpes og evt. prøvepumpes efter retningslinjerne i Brøndborer-

bekendtgørelsen2 herunder, at boringen skal udføres af en autoriseret brøndborer med A-
bevis. 

 
5. Hedensted Kommune skal, senest en uge inden boringen bliver udført, have besked om, 

hvornår borearbejdet sættes i gang. 
 

6. Efter borearbejdets afslutning, skal der foretages en ren- og prøvepumpning af anlægget 

med henblik på at belyse anlæggets ydeevne samt eventuelle påvirkninger af nærliggende 
indvindingsanlæg. Boringen skal prøvepumpes med fuld ydelse, der svarer til den pumpe-

ydelse, vandværket forventer at pumpe med i fremtiden. Boringen skal pejles kontinuerligt. 

                                          
1 Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land 
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 Prøvepumpningen og pejling i vandværksboringen skal udføres på følgende måde: 

- pejling af rovandspejl i 3-5 dage inden pumpningen starter 

- pejling i prøvepumpningsperioden indtil vandstanden er stabil  
- pejling i stigningsperioden 3-5 dage (indtil vandstanden er tilbage til udgangs-

punktet). 
  

7. Efter renpumpningen skal der udtages en råvandsprøve, som skal analyseres i henhold til 
bilag 8 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg3. Der skal 

samtidig laves en udvidet pesticidanalyse.   
 

8. Borerapport, råvandsanalyse, resultaterne af pejlinger samt en sammenfattende tolkning 
heraf, skal fremsendes til Hedensted Kommune senest 3 måneder efter boringens udfø-

relse. 

 
9. Boringen skal være etableret inden 1 år fra tilladelsens dato, ellers bortfalder tilladelsen. 

 
10. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes senest 1 år efter udførelsen. 

 
11. Boringen skal være aflåst, når der ikke arbejdes med den. 

 
For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud efter Miljøbe-

skyttelsesloven4: 

 
12. Efter Miljøbeskyttelseslovens4 § 24 fastlægges et fredningsområde omkring boringen, be-

grænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 10 m. Inden for fredningsom-
rådet må der ikke gødes, bruges ukrudtsdræbende midler eller i det hele taget anbringes 

eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlægget udsættes for forurening. 
Det anbefales, at fredningsområdet tinglyses. 

 
Udledning af oppumpet vand i forbindelse med ren- og prøvepumpningen skal overholde føl-

gende vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens § 28: 

 
13. Vand fra ren- og prøvepumpningen skal afledes via ”harpe” eller lignende til nedsivning på 

jordoverfladen og må ikke ledes til grøft/bæk.  
  

14. Med henblik på opfølgning på vilkår 13 skal Hedensted Kommune have besked om, hvornår 
prøvepumpningen/udledningen går i gang og hvorledes vandet evt. behandles inden udled-

ning. 
 

15. Der skal til enhver tid foreligge skriftlig aftale med ejeren af arealet, hvor der skal ske ud-

ledning af vand fra prøvepumpningen. 
 

Tilsyn: 
Hedensted Kommune har tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne 

ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jvf. Vandforsyningslovens § 34. 
 

Endelig vandindvindingstilladelse: 
Såfremt prøvepumpningen viser tilfredsstillende resultat og vandkvaliteten er i orden, kan 

der efterfølgende meddeles endelig vandindvindingstilladelse til boringen. Vandindvindings-

tilladelsen vil blive givet til almen vandforsyning. Der skal foreligge en boringskontrol samt 
udvidet pesticidkontrol jf. vilkår 7, der viser, at vandet er egnet til formålet og kan over-

holde kvalitetskravene til drikkevand. 

                                          
3 Bekendtgørelse nr. 1110 af 30. maj 2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevands-

bekendtgørelsen)  
4 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 
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Den endelige vandindvindingstilladelse kan kun forventes meddelt, hvis det må anses som 

forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling 

af sagen. Vandindvindingens påvirkning på vandløb og naturområder vil indgå i vurderingen 
af endelig vandindvindingstilladelse. 

 
Ansøgning om endelig vandindvindingstilladelse skal være kommunen i hænde senest 6 

mdr. efter boringen er udført. 
 

Fredningsområde 
Det i vilkår 12 omtalte fredningsområde på 10 m må ikke forveksles med Miljøbeskyttelseslo-

vens § 21 b (25 m beskyttelseszone omkring vandværkers indvindingsboringer). Frednings-
området på de 10 m gælder al anvendelse af jorden både privat og erhvervsmæssigt og er 

gældende, så snart boringen er etableret uanset boringens formål/anvendelse.  

Beskyttelseszonen på 25 m jf. Miljøbeskyttelseslovens § 21 b vil blive gældende, når boringen 
tages i brug til almen vandforsyning. 

 
 

Klagevejledning:  
Se bilag 2. 

Klagefristen er d. 2. september 2021. 
 

 

Vurdering af virkning på miljøet (VVM) 
Da vandindvindingsanlæg er medtaget på bilag 2 (pkt. 2d – dybdeboringer og pkt. 10m -ar-

bejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand) i miljøvur-
deringsloven5, er der foretaget en VVM-screening. Screeningen, som er en gennemgang af en 

lang række miljømæssige forhold viste, at boringen ikke forventes at få væsentlig indvirkning 
på miljøet (se bilag 3). 

Hedensted Kommune har truffet afgørelse jf. § 21 i Miljøvurderingsloven om, at den ansøgte 
boring og foreløbig indvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

Bore- og indvindingstilladelsen er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. 

 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledningen bilag 2. 

 
Annoncering: 

Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens 
hjemmeside www.hedensted.dk d. 5. august 2021.  
 

Sagsfremstilling: 

Åle Vandværk har et ønske om at etablere en ny boring på matr. nr. 1b, Åle By, Åle.  

Åle Vandværk har i forvejen to boringer med DGU 106.1007 og 106.1008 på en kildeplads ca. 
2000 m syd for den nye boring.  

Der foreligger en vandindvindingstilladelse på 75.000 m3/år og der indvindes ca. 65.000 
m3/år.  

 
Den nye kildeplads skal give ekstra forsyningssikkerhed samt aflaste den eksisterende kilde-

plads. 

 
Boringen: 

Der er ansøgt om en ny boring ca. 2000 m nord for boringerne med DGU nr. 106.1007 og 
106.1008. 

Forventet boredybde er min. 60 m. 
Boringen udføres i Ø225 mm PVC. 

                                          
5 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. 

lovbekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021. 

http://www.hedensted.dk/
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Boringens geografiske koordinater er indledningsvist ud fra kortbilag fastlagt i EUREF89, zone 

32 til: X: 534.259; Y: 6.195.745.  

Boringen har endnu ingen DGU nr. 
 

Geologi og hydrogeologi: 
Der ligger i området ingen boringer inden for en radius af 600 m, og den forventede geolo-

giske lagserie er derfor tolket ud fra FOHM Modellen. Nedenfor ses et profilsnit samt den 
forventede geologiske lagserie for den nye boring. 

 

 
Figur 1 Et nord-syd gående profilsnit over den nye kildeplads. Placeringen af den nye boring er 
markeret med rødt.  
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Figur 2 Den forventede geologiske lagserie ved den nye boring. 

Den forventede geologiske lagserie består i de øverste 50 m af kvartært smeltevandssand 

samt et ca. 12 m tyk morænelerslag mod terræn. Under den kvartære lagserie ses 
miocæne sand- og leraflejringer fra 36-190 m u.t. De interessante grundvandsmagasiner er 

Baastrup Formationen samt Billund Formationen, som er adskilt af et ca. 30 m tykt lerlag 

(Vejle Fjord Formationen). Bunden af grundvandsinteressen forventes at ligge ca. 190 m 
u.t. 

På den eksisterende kildeplads indvindes der fra Nedre Odderup/Bastrup Formationen. Det 
skal derfor overvejes, om den nye boring skal bores ned i den dybereliggende Billund For-

mation, da der sandsynligvis ikke er hydraulisk kontakt mellem Billund Formationen og 
Nedre Odderup/Bastrup Formationen. Indvinding fra to hydraulisk adskilte magasiner giver 

en bedre forsyningssikkerhed. 
Da der ikke er boret så dybt tidligere i området, er tilstedeværelsen af specielt de nedre 

magasiner usikker. 

 
Tilsyn på borested 

Hedensted Kommune har ikke ført tilsyn med borestedet før borearbejdet. 
 

Ren- og prøvepumpning  
Filtret skal ren- og prøvepumpes efter boringsudbygning.  

Renpumpningen forventes at være af begrænset varighed samt mængde. Prøvepumpningen 
forventes udført med 10-15 m3/time med en varighed på 3-4 uger.  

Vand fra ren- og prøvepumpningen skal afledes via ”harpe” eller lignende til nedsivning på 

jordoverfladen på matr. nr. 1b, Åle By, Åle. 
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Der foreligger skriftlig aftale med berørte lodsejer. 

 

Grundvandsforekomsternes tilstand 

Vandværksboringerne er beliggende i Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord.  

 

Ifølge Vandområdeplanen har grundvandsressourcen god kvantitativ samt kemisk tilstand. 

 

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig, og at indvin-

dingen fra den ansøgte boring ikke vil påvirke ressourcen negativt - hverken i forhold til til-
gængelig vandmængde eller i forhold til gendannelse af grundvand. 

 

Indvindingens påvirkning af andre boringer i området 

Indenfor 500 m fra den nye boring er der ingen andre vandindvindinger. På baggrund af af-
standene til omkringliggende boringer samt indvindingens størrelse vurderes indvindingen, 

ikke at medføre en betydelig negativ påvirkning af vandspejlet i de omkringliggende borin-
ger eller grundvandsmagasinet i området. 

 

Hedensted Kommune har ingen kendskab til evt. andre boringer f.eks. sekundære vandforsy-
ningsanlæg. 

  

Indvindingens påvirkning af vandløb og naturområder 

Der er ca. 750 m afstand fra indvindingsboringen til det nærmeste beskyttede vandløb efter 
§ 3 i Naturbeskyttelsesloven6.  

 
Indenfor 500 m fra den nye boring er der tre § 3 beskyttede naturområder (hede, sø og en 

mose). 

 

Der er ca. 3300 m til det nærmeste Natura-2000 område, Uldum Kær, Tørring Kær og Øl-

holm Kær.  

 

Der er i hjælpeværktøjet BEST lavet en screening, for at se om indvindingen giver uaccep-
table påvirkninger af natur, vandløb og grundvandsforhold.  

Der er i forbindelse med screeningen fundet kritiske påvirkninger på fire vandløb. Der er i 
øvrige naturtyper mm. ikke fundet kritiske påvirkninger. 

 
På baggrund af den geologiske lagserie i området vurderer Hedensted Kommune, at der ikke 

er hydraulisk kontakt mellem grundvandsmagasinet og vandløbene ved terræn. Der er i områ-

det flere gennemgående lerlag over magasinet, som vurderes at danne en god hydraulisk bar-
rierer mellem terræn og magasin. 

 

Særlige arter 

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor indvindingsborin-
gerne er placeret. Boringerne er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV arter 

(vandflagermus, langøret flagermus, frynseflagermus, sydflagermus, spidssnudet frø, mark-
firben, odder og stor vandsalamander).  

 

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plan-
tearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters fore-

komst i området haves dog ikke.  

Der er i området omkring indvindingsboringen ikke registreret bilag 4 arter.  

 

Beskyttede områder 

                                          
6 LBK nr. 240 af 13/03/2019 Lov om naturbeskyttelse.  
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Åle Vandværks nye boring ligger uden for beskyttelseslinjer til strand, kyst, sø, å, fortids-

minder m.fl. 

 

Der er ingen fortidsminder og internationale naturbeskyttelsesområder indenfor 300 meter 

fra indvindingsboringen. Boringen er placeret uden for skovbyggelinje, kirkeomgivelser og 
kirkebyggelinjer. Boringen er beliggende i fredskov. Der skal derfor søges tilladelse til at 

etablere boringen ved Naturstyrelsen. 

 

Forurenede grunde 

Der er inden for en radius af 500 m ikke registreret nogen forurenede grunde. Området vur-

deres derfor at være velegnet for placering af en ny vandforsyningsboring.  

 

Øvrige punktkilder 

Der er inden for en radius på 500 m fra den nye vandforsyningsboring ingen bebyggelse.  
 

Høring  
Boretilladelsen har ikke været sendt i høring hos Embedslægen, idet drikkevandskvaliteten 

endnu er ukendt. Inden meddelelse af endelig vandindvindingstilladelse vil embedslægen blive 
hørt, såfremt der er tvivl om drikkevandskvaliteten vurderet på baggrund af boringskontrollen. 

 

Hedensted Kommunes vurdering: 
Hedensted Kommune har vurderet, at etablering af en ny indvindingsboring som supplement 

til de eksisterende boringer og etablering af en ny fremtidig kildeplads, ikke har nogen væ-
sentlige negative miljømæssige konsekvenser. Kommunen kan derfor tillade det ansøgte. 

 
 

I øvrigt: 
Hvis De er i tvivl om noget i dette brev, er De velkommen til at ringe på tlf. 79 75 56 59, eller 

sende en e-mail til rasmus.olsen@hedensted.dk   

 
Med venlig hilsen 

 
Rasmus Olsen 

Geolog 
 

 
Kopi til: 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Sportsfiskerforbund  

Forbrugerrådet  
Vand og Teknik A/S 

Horsens Kommune 
 

mailto:rasmus.olsen@hedensted.dk
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Bilag 1: Kortbilag 

 



9 

 

Bilag 2 - KLAGEVEJLEDNING  
 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.  
 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer 
samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.  

 
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder 

et link til på http://naevneneshus.dk  

 
Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-

ger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 

er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kon-
takte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@na-

evneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.  

 
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og 

det vil sige senest d. 2. september 2021.  
 

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder 
også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det 

dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.  

 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk 
overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis 

gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 
 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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BILAG 3: VVM-afgørelse 

 

Afgørelse om ikke-VVM-pligt i forbindelse med etablering af ny boring til Åle 
Vandværk på ny kildeplads.  

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om etablering af en ny boring samt foreløbig 
vandindvindingstilladelse til Åle Vandværk på matr. nr. 1b, Åle By, Åle.  

Åle Vandværk har i forvejen to boringer med DGU 106.1007 og 106.1008 på en kilde-
plads ca. 2000 m syd for den nye boring. 

Indvindingen skal fremover foregå fra de to eksisterende boringer samt den nye boring. 
Der er tale om en ny kildeplads. 

Etablering af en ny boring er omfattet af bilag 2 pkt. 2d (”dybdeboring til vandforsyning”) 

og selve indvindingen er omfattet af bilag 2 pkt. 10m (”arbejder i forbindelse med indvin-
ding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand”) i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. 

juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
 

Afgørelse  
På baggrund af nedenstående VVM-screening er det vurderet, at etablering af en ny bo-

ring og foreløbig vandindvindingstilladelse ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og 
derfor ikke er VVM-pligtigt7.  

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning, der er fremsendt til He-

densted Kommune, og en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold som vi-
ste, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

 
Projektets karakteristika  

· Indvindingsanlægget har et areal på ca. 4 m2 og har en højde på maksimalt 1 m over 
terræn.  

· Anlægget har efter etablering ikke behov for råstoffer eller vand. Under borearbejdet 

benyttes der vand/boremudder. 
· Der forudsættes ikke etablering af yderligere forsyningskapacitet.  

· Der genereres ikke affald.  
· Anlægget giver ikke anledning til forøget støj eller luftforurening  

· Anlægget giver ikke anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener  
· Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld.  

 
Anlæggets placering  

· Anlægget forudsætter ikke ændringer i arealanvendelse.  

· Anlægget forudsætter ikke ændring i eksisterende lokalplan eller kommuneplanen.  
· Der kan komme restriktioner på naboarealer med henblik på mulighed for nedsivning 

med videre.  
· Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i 

området.  
· Anlægget er placeret uden for kystnærhedszonen.  

· Anlægget forudsætter ikke rydning af skov. Der skal fjernes omkring 10 træer ifm. bo-
rearbejdet.  

· Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturpar-

ker.  
· Anlægget påvirker ikke sårbare vådområder i væsentlig grad.  

· Anlægget vil ikke påvirke beskyttede eller fredede områder.  
· Anlægget vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter. Det er vurderet, at indvinding fra bo-

ringen ikke påvirker denne og evt. andre arters levesteder uacceptabelt. Derfor skal der 

                                          
7 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM) 
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ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Naturvurderingen er truffet med hjemmel i ha-

bitatbekendtgørelsen8. 

· Anlægget forventes at medføre påvirkninger af overfladevand og grundvand, idet der er 
tale om indvinding af grundvand. Hvorvidt overfladevand påvirkes vil kunne modelbereg-

nes efter prøvepumpningen. 
· Anlægget er placeret i OD (område med drikkevandsinteresser). 

· Anlægget er ikke placeret i område med registreret jordforurening. 
· Anlægget er ikke placeret i område med risiko for oversvømmelse. 

 
Potentiel miljøpåvirkning  

· Med hensyn til kumulative effekter, beslaglægger indvindingen en del af den samlede 
grundvandspulje, hvilket kan medføre begrænsninger for kommende ansøgninger.  

· Der forventes ikke miljøpåvirkninger ud over Hedensted Kommunes område.  

· Ansøger har ikke anført tilpasninger eller tiltag med henblik på at undgå, forebygge, be-
grænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet. 

 

                                          
8 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-

telsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6 og §7 


