
 
 
 
SOLKÆR VANDVÆRK 
Kærvej 45 
8722 Hedensted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Solkær Vandværk med afgørelse om 
vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM) 

Solkær Vandværk har i oktober 2020 fået tilladelse til at indvinde 60.000 m3/år. Tilladel-
sen er gældende frem til oktober 2050. På baggrund af ændrede indvindingsmængder 
ønsker Solkær Vandværk at få nedsat deres indvindingstilladelse til 30.000 m3/år. 
Hedensted Kommune har gennemgået og fornyet tilladelsen jf. nedenstående.  

Vandindvindingstilladelse: 
Der meddeles hermed tilladelse til indvinding af 30.000 m3/år grundvand til Solkær 
Vandværk efter vandforsyningslovens1 § 20 til drikkevandsformål. 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

1. Indvindingens formål er almen vandforsyning i Solkær Vandværks forsyningsom-
råde. 

 
2. Der må maksimalt indvindes 30.000 m³ grundvand årligt fra boringerne vist i ne-

denstående skema: 
Boring 
DGU nr. 

Lokalisering vandværk Samlet tilladt 
vandmængde 
m3/år 

Samlet tilladt 
timekapacitet 
m3/time 

116.1192 
116.990 
116.1750  

Kærvej 57 
8722 Hedensted,  
Boringerne er placeret på matr. nr. 
6e og 10c, Gammelsole By, Ø. 
Snede. 

30.000 10 

 
Vandværkets og boringernes placering fremgår af vedlagte kortudsnit, se bilag 1. 

 
3. Boringerne med DGU nr. 116.1192, 116.990 og 116.1750 må hver indvinde 

maksimalt 10.000 m3/år. 
  

4. Pumpestrategien skal være tilrettelagt således, at indvindingen foregår over lang 
tid med lav timekapacitet, så indvindingen bliver så skånsom som muligt.  
 

5. Tilladelsen meddeles i henhold til Vandforsyningslovens2 § 22 for et tidsrum på 
30 år. Såfremt der fortsat ønskes indvinding af grundvand efter d. 1. december 

 
1 LBK nr. 1450 af 05/10/2020 om vandforsyning mv. 
2 LBK nr. 1450 af 05/10/2020 om vandforsyning mv. 
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2051, skal der søges om fornyelse af tilladelse. 
 
Boringer og anlæg: 

6. Boringerne og råvandsstationerne skal være udført i henhold til Bekendtgørelse 
om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land3. 
 

7. Vandværkets boringer skal være aflåste. 
 

8. Afgangsvandet fra vandværket skal overholde kvalitetskravene til drikkevand jf. 
Drikkevandsbekendtgørelsen4, inden det sendes ud til forbrugerne. 

 
9. Boringerne skal være mærket med DGU nr. 

 
Kontrol: 

10. Den oppumpede vandmængde skal måles og aflæses en gang årligt. Aflæsningen 
skal foretages pr. 1. januar, og resultatet skal indberettes til Hedensted Kommu-
ne inden den 1. februar samme år. 

 
11. Vandspejlsændringen i boringerne skal måles 2 gange årligt. Målingerne skal fo-

regå i sommerperioden og i vinterperioden og må kun foretages, når vandspejlet 
er i ro (afbrudt pumpedrift). Pejleresultaterne skal opbevares i mindst 10 år og 
indsendes til Hedensted Kommune sammen med den indvundne vandmængde. 

 
12. Den maksimale pumpekapacitet (m3/t) skal ved henvendelse fra Hedensted 

Kommune kunne dokumenteres. Ved udskift af pumpe, skal der indsendes speci-
fikationspapirer så pumpeydelsen kan dokumenteres.  
 

Beskyttelse af grundvandet (anlæggets nærområde) 
13. I henhold til § 24 i Miljøbeskyttelsesloven5 skal der udlægges et fredningsbælte 

med en radius på 10 m med centrum i boringerne. Inden for fredningsbæltet må 
der ikke gødes, og der må ikke bruges eller opbevares sprøjtemidler. Andre stof-
fer, der kan forurene grundvandet skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet. 
Fredningsbæltet skal markeres tydeligt evt. med hegn eller bevoksning.  

 
Afledning af filterskyllevand til recipient.  

14. Før udledning af filterskyllevand skal der ske en tilstrækkelig bundfældning (ca. 
16-18 timer) sted i et bundfældningsbassin/tank.  
 

15. Bundfældningsbassinet/tanken skal i fornødent omfang oprenses for slam og ok-
ker, så bundfældelige stoffer tilbageholdes. Regulerings- og/eller afspæringsan-
ordning skal forefindes i forbindelse med afløbet. 
 

16. Der må ikke forekomme synlige okkeraflejringer fra udledningen af skyllevand.  
 

Bestemmelser efter Vandforsyningsloven mv. 
I henhold til § 21b i Miljøbeskyttelsesloven 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 boringerne ikke anvendes længere, skal den/de sløjfes efter retningslinjerne i Bekendt-
gørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land3. Brøndborer skal indsen-
de sløjfningsskemaerne til GEUS med kopi til Hedensted Kommune senest 3 mdr. efter 

 
3 BEK nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
4 BEK nr. 1110 af 30/05/2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
5 LBK nr. 1218 af 25 november 2019 af lov om miljøbeskyttelse. 
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sløjfningen. 
Ønskes de eksisterende boringer 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. 
 
Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående 
forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift jf. Vandforsyningslo-
ven.  
 
Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan 
straffes efter de respektive loves bestemmelser herom (jf. Vandforsyningslovens § 84 og 
Miljøbeskyttelseslovens § 110). 
 

Tilsyn: 
Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingel-
serne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jvf. Vandforsyningslovens § 34. 
 
 
Afgørelse vedrørende VVM-pligt  
Hedensted Kommune har foretaget en kontrol af den indsendte VVM-screening (se bilag 
2) og truffet jf. § 21 i miljøvurderingsloven6, afgørelse om, at den ansøgte indvinding ik-
ke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand 
er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet på 
baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-screenings-
skemaet, der er vedlagt som bilag. 
 
Offentliggørelse og klagefrist  
Hedensted Kommunes afgørelse efter § 20 i vandforsyningsloven og efter § 21 i miljøvur-
deringsloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk  d. 2. 
december 2021. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klage-
vejledning (bilag 3). 
 
Habitatvurdering  
Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitat-
bekendtgørelsen7. Der skal derfor foretages en vurdering af, om indvindingen af grund-
vand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, kan påvirke et Natura-
2000 område eller bilag IV-arter væsentligt. Hedensted Kommune vurderer på baggrund 
af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen, at det ansøgte ikke påvirker 
et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt. 
 

Samlet vurdering 
Indvindingen forgår fra et regionalt grundvandsmagasin, som ved kildepladsen er beskyt-
tet af over 40m ler. Grundvandstypen er svagt reduceret til reduceret (vandtype C/D) 
uden nitrat og med lavt svagt stigende sulfatindhold.  
Indvindingen bør foregå så skånsomt som muligt. Dvs. over så lang tid som muligt og 
med så lav pumpeydelse som muligt. Derved minimeres sænkningen af grundvandsspej-
let, hvilket mindsker risikoen for, at evt. forurening trækkes ned i grundvandsmagasinet, 
samt at grundvandskemien ændres. 

 
6 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendt-
gørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
7 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationa-
le naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.hedensted.dk/
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Statens Vandområdeplaner 2015-2021 viser, at grundvandsforekomsten, som Solkær 
Vandværk indvinder fra, har en ukendt kvantitativ tilstand. For boring DGU nr. 116.1750 
er den kvantitative tilstand god. 
Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig, og at ind-
vindingen fra de ansøgte boringer ikke vil påvirke ressourcen negativt - hverken i forhold 
til tilgængelig vandmængde eller i forhold til gendannelse af grundvand. 
 
Indvindingen af grundvand fra Solkær Vandværks indvindingsboringer vurderes ikke at 
medføre uacceptable påvirkninger af andre indvindingsboringer i området. 
Der forventes ingen mærkbar påvirkning af natur beskyttet af § 3 i naturbeskyttelseslo-
ven8 eller Habitatdirektivet9. 
 
Det kan evt. komme på tale at mindske den tilladte vandmængde eller pumpekapacitet, 
hvis Statens kommende vandområdeplaner eller andre undersøgelser viser, at der ikke er 
vand nok i området til andre formål. 
 

Sagsfremstilling: 
Ansøgning 
Solkær Vandværk har d. 2. november 2021 søgt om fornyelse af vandværkets vandindvin-
dingstilladelse. Der er søgt om en ændret vandmængden på 30.000 m3/år fra vandvær-
kets eksisterende boringer DGU nr. 116.1192, 1116.990 og 116.1750. Den hidtil gælden-
de tilladelse var på 60.000 m3/år. 
 
Vandforbrug 
Indvindingen fra Solkær Vandværk har de sidste 5 år ligget mellem 42.500 og 53.000 
m3/år, med den størst oppumpede vandmængde i 2018. På baggrund af lukningen af 
minkerhvervene bliver den fremtidige indvindingsmængde maksimakt 30.000. Tilladel-
sen sættes derfor ned til 30.000 m3/år. 
 
Kildepladsbeskrivelse, indvindingsstruktur og vandværk 
Boring med DGU nr. 116.1750 er placeret ved vandværket på matriklen 10c, Gammelso-
le By, Ø. Snede. Boringerne med DGU nr. 116.1192 og 116.990 er placeret 300 fra vand-
værket i østlig retning på matr. 6e, Gammelsole By, Ø. Snede.  
Vandværket er placeret på matr. 10t, Gammelsole By, Ø. Snede. 
 
Området omkring boringerne er omgivet af landbrug, spredt bebyggelse og industri. 
 
Solkær Vandværk har 3 boringer (DGU nr. 116.1192 og 116.990, 116.1750) udført i hen-
holdsvis 1987, 1981 og 2012. 
 
Der har for Hedensted Kommune været ført tilsyn med vandværket i august 2010. Til-
synsnotatet beskriver forholdene på vandværket som gode. I tilsynsnotatet står der føl-
gende: 
Indvindingen sker fra 4 boringer - 116.791, 116.990 og 116.1192, som alle ligger på et 
græs areal foran Sole Minkfoderfabrik i en afstand af ca. 250 m nord-øst for vandværket, 
samt 116.324, som ligger på en privat grund (Solkærvej 67) ca. 500 m syd-vest for 
vandværket. Boringerne er etableret i tørbrønde. Råvandet pumpes gennem trykfiltret til 
rentvandstanken, som ligger delvist under vandværket.  
Udpumpningen sker til 1 trykzone med 2 pumper. Pumperne styres af et Danfoss VLA31 
frekvensomformer modul. Til trods for at der ikke er forsyningssamarbejde/nødforsyning 
fra andet vandværk, vurderes forsyningssikkerheden som god på baggrund af, at der er 
4 boringer med stor råvandskapacitet, stor behandlings-, rentvandsbeholder- og 

 
8 LBK nr. 1986 af 27/10/2021 Lov om naturbeskyttelse. 
9 BEK nr. 1595 af 6. december 2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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udpumpningskapacitet samt anlæggets generelt gode stand. 
 
Boring med DGU nr. 116.791 er efterfølgende blevet sløjfet i 2013. 
Der er ingen nødforsyning. 
 
Områdeafgrænsninger 
Vandværkets indvindingsopland ligger i område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). Området omkring indvindingsboringerne er ikke udpeget som nitratfølsomme ind-
vindingsområder (NFI) og indsatsområde (IO).  
 
Der er landbrug i hovedparten af indvindingsoplandet samt spredt bebyggelse og indu-
stri. Der kan derfor være mulige forureningskilder, som kan trækkes ind mod boringerne 
ved indvindingen. Det er derfor vigtigt, at indvindingen foregår så skånsomt som muligt. 
 

Geologiske og hydrologiske forhold i området 
Solkær Vandværk indvinder fra tre boringer - DGU nr. 116.1192 og 116.990, 116.1750, 
der er filtersat i et smeltevandssandmagasin. Boringerne med DGU nr. 116.1192 og 
116.990 er filtersat i samme magasin henholdsvis 42,3-44,3 m u.t. og 61,2-66,2 m u.t. 
Over magasinet ses et tykt morænelerslag på over 40 m. 
Boring DGU nr. 116.1750 er filtersat i et sandmagasin 115-120 m u.t. Den geologiske 
lagserie i boringen er ukendt. Den geologiske model i området konkluderer, at der er hy-
draulisk kontakt mellem det øvre magasin, der indvindes fra i de andre 2 boringer og 
magasinet, som boring DGU nr. 116.1750 indvinder fra. 
 
Over magasinerne ses et tykt morænelerslag, der har en mægtighed på over 40 m. 
Vandspejlet ligger i boringerne omkring 26 m u.t., og den akkumulerede våde lermæng-
de er derfor omkring eller over 15 m tyk. Lerlaget yder derfor sandsynligvis god beskyt-
telse mod nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer. På baggrund af det tykke 
morænelerslag, er det sandsynligt, at der kun er begrænset hydraulisk kontakt mellem 
magasin og terræn. 
 
Grundvandets kemiske sammensætning 
Grundvandet fra vandværkets boringer er reduceret til svagt reduceret (vandtype D/C), 
uden nitrat og med et lavt stigende sulfatindhold.  
 
Jern og ammonium er på et niveau, der kun kræver en simpel vandbehandling. Der er et 
lavt og stabilt niveau af de øvrige komponenter.  
 
Generelt er grundvandet i magasinet af en kvalitet, der er velegnet til drikkevand efter 
almindelig vandbehandling (luftning og sandfiltrering).  
Der ses i vandet fra boring 116.1750 en misfarvning. Der arbejdes på at fjerne det sorte 
materiale/misfarvningen.  
 
Der er endvidere analyseret for forskellige miljøfremmede stoffer i afgang vandværk. 
Analyserne omfatter oliekomponenter, klorerede opløsningsmidler, pesticider, nedbryd-
ningsprodukter, phenoler og chlorphenoler. Der er i seneste analyse ikke påvist et ind-
hold af miljøfremmede stoffer.  
 
Der er derfor tale om en uproblematisk grundvandskvalitet. 
 
Grundvandsforekomsternes tilstand 
Vandværksboringerne er beliggende i Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord.  
 
Ifølge vandområdeplanen har grundvandsressourcen ukendt og god kvalitativ samt ke-
misk tilstand.  
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Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig, og at ind-
vindingen fra de ansøgte boringer ikke vil påvirke ressourcen negativt - hverken i forhold 
til tilgængelig vandmængde eller i forhold til gendannelse af grundvand. 
 
Indvindingens påvirkning af andre boringer i området 
Der er ca. 1800 m til den nærmeste indvindingsboring til almene vandværker mod nor-
døst (Båstrup By Vandværk).  
Der er ca. 3300 m til den nærmeste markvanding mod nordøst.  
Der er ca. 180 m til den nærmeste husholdningsbrønd/boring mod vest fra DGU nr. 
116.1192. 
  
Pga. afstandene til vandværksboringen og markvandingsboringen vurderes indvindingen 
ikke at medføre en betydelig negativ påvirkning af vandspejlet i de omkringliggende bor-
inger eller grundvandsmagasinet i området. Da der ikke sker nogen ændring i indvin-
dingsmængden fra vandværkets boringer vurderes det, at en evt. påvirkning af hushold-
ningsboringen/brønden vil være uændret. Indvindingen vurderes derfor ikke problema-
tisk ift. husholdningsboringen/brønden. 
 
Indvindingens påvirkning af vandløb og naturområder 
Der er ca. 340 m afstand fra indvindingsboringen med DGU nr. 116.1750 til det nærme-
ste beskyttede vandløb efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven10.  
 
Der er ca. 15 m afstand fra indvindingsboringerne mod øst til den nærmeste beskyttede 
naturtype (sø) efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Der er ca. 3400 m til det nærmeste Natura-2000 område, Øvre Grejs Ådal.  
 
Der er i hjælpeværktøjet BEST lavet en screening for at se, om indvindingen giver uac-
ceptable påvirkninger af natur, vandløb og grundvandsforhold.  
Der er i forbindelse med screeningen fundet kritiske påvirkninger på to vandløb hen-
holdsvis Sole Bæk og Bjørnkær Grøft. Der er i øvrige naturtyper mm. ikke fundet kritiske 
påvirkninger. 
 
Sole Bæk 
Grundvandsspejlet er ved aflæsning af potentialekortet ved Sole Bæk placeret 5 til 10 m 
under terræn. 
 
Den geologiske lagserie omkring Sole Bæk er præget af tykke morænelerslag. På bag-
grund af geologien og dybden til grundvandsspejlet vurderer Hedensted Kommune, at 
der ikke er kontakt mellem vandløbet og det grundvandsmagasin, der indvindes fra om-
kring Sole Bæk.  
 
Det vurderes derfor, at en indvinding på 30.000 m3 årligt på Solkær Vandværk ikke vil 
påvirke Sole Bæks vandføring og miljø væsentligt. 
 
Det fremgår af Basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 at den samlede økologi-
ske tilstand i Sole Bæk er dårlig. Tilstanden for makrofytter er ringe. For fisk er tilstanden 
dårlig, mens tilstanden for bentiske invertebrater er moderat. Tilstanden for specifikke 
stoffer og kemi er ukendt. 
 
Hedensted Kommune vurderer, at den ringe tilstand for makrofytter og den moderate til-
stand for bentiske invertebrater skyldes vandløbets fysiske forhold. Vandløbet er gravet i 

 
10 LBK nr. 1986 af 27/10/2021 Lov om naturbeskyttelse.  
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en mose og har derfor en blød bund og mangler substrat til planter og smådyr. Samtidig 
har vandløbet et fald på kun 0,2 promille og lavt vandflow. Der forventes først god til-
stand af fisk når der etableres fri passage forbi Bygholm sø og videre til Gesager Å. 
 
På baggrund af, at det vurderes, at der ikke er kontakt mellem det grundvandsmagasin 
der indvindes fra og vandløbet vurderer Hedensted Kommune, at den fortsatte indvinding 
ikke vil forringe Solkær Bæks aktuelle økologiske tilstand. Det vurderes samtidig, at ind-
vindingen ikke vil være til hinder for vandløbets fremtidig målopfyldelse. 
 
Bjørnkær Grøft 
Grundvandsspejlet er ved aflæsning af potentialekortet ved Bjørnkær Groft placeret ca. 
10 m under terræn. Sammenholdt med geologien i området vurderer Hedensted Kommu-
ne, at der ikke er kontakt mellem vandløbet og det grundvandsmagasin, der indvindes 
fra. Det vurderes derfor, at en indvinding på 30.000 m3 årligt på Solkær Vandværk ikke 
vil påvirke Bjørnkær Grøfts vandføring og miljø væsentligt. 
 
Det fremgår af Basisanalysen for vandområdeplaner, at den samlede økologiske tilstand i 
Bjørnkær Grøft (ved Årupvej 69) er ringe. Tilstanden for makrofytter og fisk er ringe, 
mens tilstanden for bentiske invertebrater er god. Tilstanden for specifikke stoffer og ke-
mi er ukendt. 
 
 
Bjørnkær grøft/Gesager Å har i vandoplandet blød bund og mangler substrat/levesteder 
for smådyr og planter. Vandløbet vurderes desuden at være hydraulisk belastet. Der for-
ventes først god tilstand af fisk når der etableres fri passage forbi Bygholm sø og videre 
til Gesager Å. 
 
På baggrund af ovenstående vurdere Hedensted Kommune, at den fortsatte indvinding 
ikke vil forringe den aktuelle økologiske tilstand i Bjørnkær Grøft/Gesager Å. Det vurde-
res samtidig, at indvindingen ikke vil være til hinder for vandløbets fremtidig målopfyldel-
se. 
 
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 ar-
ter (sydflagermus, spidssnudet frø, markfirben, odder og stor vandsalamander).  
 
Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og 
plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte ar-
ters forekomst i området haves dog ikke.  
Der er i området omkring indvindingsboringen ikke registreret bilag 4 arter.  
 
Beskyttede områder 
Solkær Vandværk med tilhørende boringer ligger uden for beskyttelseslinjer til strand, 
kyst, sø, å, fortidsminder m.fl. 
 
Der er ingen fortidsminder og internationale naturbeskyttelsesområder indenfor 300 me-
ter fra indvindingsboringerne.  
 
Forurenede grunde 
Der er inden for 500 m ikke registrerede nogen forurenende grunde. Der er inden for ind-
vindingsoplandet til Solkær Vandværk ingen kortlagte grunde på V1 og V2.  
 
Øvrige punktkilder 
Ejendommene omkring boringerne inden for en radius på 300 m håndterer primært deres 
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spildevand selv. En enkelt ejendom er spildevandskloakeret.   
 

Henvendelse vedrørende afgørelsen 
Henvendelse vedrørende afgørelsen bedes rettet til sagsbehandler eller til Hedensted 
Kommune, afd. Natur, Vand og Vej på e-mail drikkevand@Hedensted.dk.  
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Olsen  
Geolog/miljøsagsbehandler 

 
 

Bilag: 
1. Oversigtskort 

 
2. VVM-screening 

 
3. Klagevejledning 

 
 

KOPI TIL:  
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord  
Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
Forbrugerrådet Tænk 
Kærvej 50, 8722 Hedensted 

mailto:drikkevand@hedensted.dk
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BILAG 1: Oversigtskort 

 
 
 
 
 
 
Bilag 2: VVM-screening 
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Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladel-
se til Solkær Vandværk. 
Solkær Vandværk har d. 2. november 2021 søgt om fornyelse af vandværkets vandindvin-
dingstilladelse. Der er søgt om en ændret vandmængden på 30.000 m3/år fra vandvær-
kets eksisterende boringer DGU nr. 116.1192, 1116.990 og 116.1750. Den hidtil gælden-
de tilladelse var på 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 lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 
2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
Da det er et eksisterende anlæg, er der ikke taget stilling til anlægsfasen. 
 
Afgørelse 
På baggrund af nedenstående VVM-screening er det vurderet, at fornyelse af indvindings-
tilladelse ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt11.  
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 vandindvindingen 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). 
Der er tale om en fornyelse af en eksisterende tilladelse. Vandmængden forbliver uæn-
dret. 
 
Projektets karakteristika 
· Indvindingsanlægget har et areal på mindre end 100 m2 og har en højde på maksimalt 
4 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 uden 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. 
· Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor indvindingsbor-
ingerne er placeret. Boringerne er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV 
arter (sydflagermus, spidssnudet frø, markfirben, odder og stor vandsalamander)12.  
 
Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og 

 
11 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
12 Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., 
Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. 
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf 



11 

planterater omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte ar-
ters forekomst i området haves dog ikke.  
Der er i området omkring indvindingsboringen ikke registreret bilag 4 arter.  
  
· Anlægget forventes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er 
overskredet. 
· 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 3 - KLAGEVEJLEDNING VEDR. INDVINDNING OG 
VVM 
Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.  
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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 kontak-
te, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naev-
neneshus.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. 30. december 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

