
 
 
 
Hyrup Vandværk a.m.b.a. 
Lysegårdsvej 7 
7140 Stouby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændring af vilkår i vandindvindingstilladelse af 28. september 
2018, Hyrup Vandværk 
Afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM) 
Vejlevej 92 B, 7140 Stouby (delareal ved Langbjergvej 10) 
Anlægsnr.: 619-20-0058-0 
Jupiter ID: 73846 
 
Hyrup Vandværk har ansøgt om at få den tilladte vandmængde nedsat til 60.000 m3/år.  
Begrundelsen herfor er, at vandværkets nuværende tilladelse er på 90.000 m3/år, hvilket 
er den del mere, end der reelt oppumpes. Vandværket har ikke længere så mange store 
dyrehold tilsluttet, hvorved den oppumpede vandmængde er formindsket.  
Det vurderes også at BNBO-arealet i den forbindelse vil blive mindre, når vandværket skal 
erstatte lodsejere for pesticidfri drift. 
 

Ændring af indvindingsmængden: 
Der meddeles hermed i medfør af § 20 i Vandforsyningsloven1 tilladelse til indvinding af 
60.000 m3/år til Hyrup Vandværk. Indvindingen foregår fortsat fra boring DGU 117.528. 
Alle øvrige bestemmelser, herunder også udløbsdatoen, som er den 1. oktober 2048 i 
den gældende indvindingstilladelse, forbliver uændrede.  
 
Vilkår 2 i den gældende tilladelse af 28. september 2018 ændres til  
 

2. Der må maksimalt indvindes 60.000 m3 grundvand årligt fra boringen vist i ne-
denstående skema: 
Boring 
DGU nr.  

Lokalisering  Samlet tilladt 
vandmængde 
m3/år 

Samlet tilladt 
time- 
kapacitet 
m3/time 

117.528 Langbjergvej 10, 7140 Stouby 
Matr. nr. 44e Hyrup By, Stouby 

60.000 25 

 
 
 
 
 

 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse af lov nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning 
m.v. (Vandforsyningsloven) 
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Tilsyn 
Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingel-
serne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jvf. Vandforsyningslovens § 34. 
 
Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven kan straffes jf. Vandforsyningslo-
vens § 84. 
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis indvinding ikke er sket inden for en sammenhængende 
tidsrum af 5 år jf. vandforsyningslovens § 35. 
 

Generelle bestemmelser efter Vandforsyningsloven mv. 
I henhold til § 21b i Miljøbeskyttelsesloven2 må anvendelse af pesticider, dyrkning og gø-
dskning til erhvervsmæssige og offentlige formål ikke foretages inden for en radius på 25 
m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger. 
 
Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i Brøndborer-
bekendtgørelsen3. Brøndborer skal indsende sløjfningsskemaerne til GEUS med kopi til He-
densted Kommune senest 3 mdr. efter sløjfningen. 
 
Ønskes den eksisterende boring erstattet af nye, skal der søges tilladelse til dette ved He-
densted Kommune. 
 
Ændringer i forhold, der ligger til grund for tilladelsen, kræver godkendelse fra Hedensted 
Kommune. 
 
Hyrup Vandværk a.m.b.a. er efter Vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for ska-
der, som forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæg-
gets drift. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af grundvandsstanden 
afgøres af taksationsmyndighederne. 
 

Klagevejledning: 
Se bilag 2 
 
 

Sagsfremstilling: 
Ansøgning 
Hyrup Vandværk a.m.b.a. har d. 22. april 2021 søgt om nedsættelse af vandindvindings-
retten fra 90.000 til 60.000 m3/år.  
Hyrup Vandværk a.m.b.a. har i forvejen en vandindvindingstilladelse til DGU 117.528 fra 
2018.  
Vandværket forventer en mindre vandindvinding fremover og har ansøgt om 60.000 m3 
pr. år. 
 
Vandforbrug 
Vandværkets samlede gennemsnitlige oppumpede vandmængde fra 2018 til 2020 ligger 
på ca. 51.000 m3/år.  
En ønsket vandindvindingsmængde på 60.000 m3 vurderes at være passende i forhold til 
tidligere års forbrug. Hedensted Kommune ønsker derfor at give indvindingstilladelse til 
i alt 60.000 m3/år. 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. nr. 1218 af 25. november 2019 Lov om miljøbeskyttelse (Miljø-
beskyttelsesloven) 
3 Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013om udførelse og sløjfning af boringer og 
brønde på land (Brøndborerbekendtgørelse) 
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Beslutningsstøtteværktøj BEST 
Der er desuden lavet en vurdering af vandindvindingens påvirkning af naturområder og 
vandløbsoplande i beslutningsstøtteværktøjet BEST. Gennemgangen i BEST viste, at der i 
området var 29 påvirkende boringer, 4 påvirkede vandløbsoplande samt 16 påvirkede na-
turområder. Påvirkningen af oplandene vurderes ikke at være væsentlig.  Flere naturom-
råder er påvirket af vandindvinding generelt og ikke kun denne aktuelle boring. Samlet set 
er det vurderet, at vandindvindingen fra Hyrup Vandværks boring ikke vil påvirke vand- 
og naturområder væsentlig. 
 

Vandområdeplanerne 2015-2021  
Hedensted Kommune har jf. § 8, stk. 3 i Indsatsbekendtgørelsen4, vurderet vandindvin-
dingen i forhold til vandområdeplan 2015-2021.  
Vandindvindingen foregår i Hovedvandopland 1.11 Lillibælt/Jylland. 
Der har været indvinding i Hyrup i årtier. Indvindingen har været en del større tidligere. 
Pumpestrategien omkring boringen er ændret og gør, at sænkningstragten omkring borin-
gen bliver mindre og dermed også mindre påvirkning af omgivelserne, herunder vådom-
råder og vandløb. Der indvindes fra øvre magasiner. 
 
Vandområdernes tilstand er udtræk fra basisanalysen 2021-27. 
Vandområdernes målsætning er udtræk fra vandområdeplan 2015-21. 
 

Vandløb: 
Der har været indvinding siden 2012 fra denne boring. Tidligere foregik samme indvinding 
i Hyrup By. Der indvindes fra magasiner, som ikke umiddelbart vurderes at have større 
kontakt med overfladevand grundet et 10-15 m lerdække. Vandløbene er primært påvir-
ket af overfladevandsafstrømning samt afstrømning fra dræn. Der kan og vil ske sommer-
udtørring i nogle mindre vandløbsender.  
 
Rosenvold Å: Tilstanden er god til høj økologisk tilstand.  
Miljømålet er ”Der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de enkelte kva-
litetselementer. God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand se-
nest 22. december 2015”. 
 
Rohden Å: Tilstanden i de 3 vandløbsoplande er god til høj økologisk tilstand.  
Miljømålet er ”Der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de enkelte kva-
litetselementer. God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand se-
nest 22. december 2015”. 
 
Ifølge BEST-beregningen påvirkes vandløbene kun i mindre grad af indvindingen. Det vur-
deres, at påvirkningen på vandløbene er uden væsentlig betydning. 
Det vurderes, at fortsat indvinding af en mindre vandmængde ikke vil forhindre opfyldel-
se af målsætningen i vandløbene. 
 

Sø:  
Der er i vandplanerne ingen målsatte søer i området. 
 

Grundvand: 
Grundvandsforekomsten ved kildepladsen er terrænnære grundvandsforekomster i vand-
områdeplan 2021-27. Tilstanden er karakteriseret med god kvantitativ og god kemisk til-
stand. 

 
4 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. november 2019 om indsatsprogrammer for vandområde-
distrikter (Indsatsbekendtgørelsen) 
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Foreløbig miljømål er god kemisk og kvantitativ tilstand jf. Vandområdeplan 2021-2027. 
Der er i vandområdeplanerne 2015-2021 ikke udpeget grundvandsforekomster og dermed 
heller ikke kemisk eller kvantitativ tilstand for grundvandsforekomsterne.  
Det vurderes, at fortsat indvinding ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen for grund-
vandsforekomsten.  
 

§3 – beskyttet natur 
Mose, enge, overdrev og søer, som findes i nærheden at boringen, er omfattet af natur-
beskyttelseslovens5 § 3 om generelt beskyttede naturtyper. Vandindvindingen må ikke 
medføre en tilstandsændring, der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller 
giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området. 
Oplysninger om vandindvindingen er tastet ind i beregnings- og screeningsværktøjet 
BEST, som har beregnet at 16 beskyttede naturområder, kan blive påvirket. Det er 12 
søer, 2 enge og 2 moser. 
I otte af naturområderne er der beregnet mulig hydraulisk kontakt mellem grundvand og 
naturområde, dvs. mindre end 5 meter ned til grundvandspotentialet. I otte er der be-
regnet tvivlsom kontakt, dvs. mellem 5 og 15 meter ned til grundvandet. 
BEST beregner påvirkningen af de nævnte naturområder, hvilket for §3-natur udenfor 
Natura 2000-områder, er merpåvirkning i forhold til referenceperioden. 
De beregnede, samlede merpåvirkninger for de 16 naturlokaliteter, ligger mellem 5 og 11 
cm sænkning. Påvirkningen fra det ansøgte vandværk er dog reduceret, da der ansøges 
om en reduceret indvinding i forhold til referenceperiode. 
På baggrund af ovenstående, og da sænkningspåvirkningen fra Hyrup Vandværk reduce-
res, vurderes, at påvirkningen af naturområder fra det ansøgte, ikke er kritisk. 
 

Internationale beskyttelsesområder Natura 2000 og Bilag IV-arter  
Ifølge habitatbekendtgørelsen6 skal Hedensted Kommune foretage en vurdering af det 
ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelses-
områder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.  
 
Der er ca. 2,4 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 
område nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 
og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor boringen er pla-
ceret. Området er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV arter som mark-
firben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, dværgflagermus, sydflagermus og vandfla-
germus.  
På grund af afstanden vurderes vandindvindingen ikke at have indflydelse på de naturty-
per og arter som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Hedensted 
Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at vandindvindingen ikke vil forringe le-
vevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 
 
 

Partshøring 
Et udkast til vandindvindingstilladelsen har ikke været i partshøring hos Hyrup Vandværk 
a.m.b.a. Hedensted Kommune har vurderet, at høring af vandværk i dette tilfælde er unød-
vendigt. 
 
 

 
5 Lovbekendtgørelse 240 af 13. marts 2019 om Naturbeskyttelse 
6 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Hedensted Kommunes vurdering 
Det er Hedensted Kommunes vurdering, at Hyrup Vandværk er en bæredygtig vandforsy-
ning. Vandværket forsyner ud over Hyrup by et geografisk landområde med flere større 
landbrug.   
Forsyningssikkerheden vurderes som rimelig på baggrund af, at der er 2 stammer i borin-
gen med hver sin pumpe. Der er overvejelser i gang om nødforsyning fra Vrigsted Vand-
værks nye boring. Hyrup kan pt. nødforsyne Vrigsted Vandværk. Vandværket og dets in-
stallationer er generelt i god stand. Vandværket er ved tilsyn i 2014 observeret som i mid-
delgod stand. 
Hedensted Kommune vurderer desuden, at indvindingen ikke vil påvirke den omkringlig-
gende natur væsentligt. 
På den baggrund kan Hedensted Kommune meddele ændret vilkår 2 i vandindvindingstil-
ladelsen til Hyrup Vandværk. 
 
 

Vurdering af virkning på miljøet (VVM) 
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at nedsat indvindingsmængde i gældende vandind-
vindingstilladelse til almen vandforsyning til Hyrup Vandværk ikke forventes at få væsentlig indvirk-
ning på miljøet. Vilkårsændringen i indvindingstilladelsen er således ikke omfattet af bestemmelser-
ne om VVM-pligt. Yderligere om VVM-screeningen i bilag 2. 
 
 

Offentliggørelse af afgørelsen 
Afgørelsen om vilkårsændring i vandindvindingstilladelsen og VVM-pligt vil blive annonce-
ret på kommunens hjemmeside d. 17. august 2021. 
 
 

I øvrigt: 
Hvis De er i tvivl om noget i dette brev, er De velkommen til at ringe hertil på tlf. 79 75 
56 23, eller sende en e-mail til bettina.lund@hedensted.dk . 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bettina Lund 
Ingeniør 
 
 
 

Bilag 
Bilag 1: Afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med vilkårsændring til vandindvindings-
tilladelsen 
Bilag 2: Klagevejledning 
 
 
 

Kopi til 
Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord  
Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
Forbrugerrådet Tænk  
  

mailto:bettina.lund@hedensted.dk
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BILAG 1:  
 
Afgørelse om ikke-VVM-pligt i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse 
til Hyrup Vandværk a.m.b.a. 
 
Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om nedsat indvindingsmængde i gælden-
de vandindvindingstilladelse til Hyrup Vandværk a.m.b.a. Indvindingen ønskes nedsat fra 
90.000 m3/år til 60.000 m3/år.  
Indvindingen er omfattet af bilag 2 pkt. 10m (”arbejder i forbindelse med indvinding af 
grundvand og kunstig tilførsel af grundvand”) i Miljøvurderingsloven7 
Da det er et eksisterende anlæg, er der ikke taget stilling til anlægsfasen. 
 

Afgørelse 
På baggrund af nedenstående VVM-screening er det vurderet, at vilkårsændring i indvin-
dingstilladelsen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.  
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning, der er fremsendt til Hedensted 
Kommune i 2018, og en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold som viste, at van-
dindvindingen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. 

Projektets karakteristika 
· Indvindingsanlægget har et areal på samlet mindre end 10 m2 og har en højde på mak-
simalt 1 m over terræn. 
· Anlægget har ikke behov for råstoffer eller vand. 
· 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 påvirker ikke sårbare vådområder. 
· Anlægget er placeret inden for kystnærhedszonen. 
· Anlægget forudsætter ikke rydning af skov. 
· Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturpar-
ker. 
· Anlægget vil ikke påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder. 
· Der er en bufferzoner for bilag IV-arter inden for en radius på 1.000 m omkring borin-
gen. Det er vurderet, at indvinding fra boringen ikke påvirker denne og evt. andre arters 
levesteder uacceptabelt. Derfor skal der ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Afgø-
relsen er truffet med hjemmel i Habitatbekendtgørelsen8. 
· Anlægget forventes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er 
overskredet. 

 
7 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven) 
8 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. dec. 2018 om udpegning og administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6 og §7 (Habitatbe-
kendtgørelsen) 
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· Anlægget er ikke placeret i tæt befolket område.  
· Anlægget påvirker ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske 
landskabstræk. 
 

Potentiel miljøpåvirkning 
· Området, hvor anlægget er placeret, er ikke sårbart over for den potentielle miljøpå-
virkning. 
· 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. 
· Der forventes ingen væsentlige eller komplekse miljøpåvirkninger. 
· Der forventes ingen varige, irreversible påvirkninger. Eventuelle påvirkninger vil finde 
sted i tørre perioder i dyrkningssæsonen. 
 

Klage over afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledningen bilag 2. 
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BILAG 2:  

Klagevejledning 
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  
 

 ansøgeren,  
 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord  
 enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,  
 klageberettigede foreninger og organisationer. 

 
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Link til Hedensted Kommunes hjemmeside. 
Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for over-
holdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest 
kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 
 
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der 
er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via 
Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer 
og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompeten-
ce.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes  
 
 
 

http://www.hedensted.dk/

