
 
 
 
Glud Vandværk A.m.b.a. 
Snaptunvej 25 
7130 Juelsminde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Snaptun Kildeplads, 
Glud Vandværk a.m.b.a. samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på 
miljøet (VVM) 

Glud Vandværk har d. 21. maj ansøgt Hedensted Kommune om tilladelse til at etablere en ny 
boring på matr. nr. 21m, Østrup By, Glud, i umiddelbart nærhed af vandværkets eksisterende 
boringer (DGU nr. 107.434, 107.724, 107.892 og 107.1759). Se bilag 1. Efterfølgende er der i 
august 2022 indkommet supplerende oplysninger til ansøgningen.  
Arealet tilhører Glud Vandværk a.m.b.a.  
 
Glud Vandværk har et ønske om at etablere en ny boring på eksisterende kildeplads på matr. 
nr. 21m, Østrup By, Glud, for at få en bedre forsyningssikkerhed. Den nye boring ønskes pla-
ceret i relativ kort afstand fra vandværkets eksisterende boringer. Indvindingen skal fremover 
foregå ligeligt fordelt mellem kildepladsens fem boringer. Indvindingstilladelsen fra 2021 æn-
dres, således at den nye boring bliver indeholdt i tilladelsen. Den samlede vandindvindings-
mængde ændres ikke.  
 
Efter Vandforsyningslovens1 § 20 og § 21 meddeler Hedensted Kommune hermed tilladelse til 
etablering af en ny boring på matr. nr. 21m, Østrup By, Glud samt efterfølgende foreløbig 
vandindvinding til ren- og prøvepumpning.  
 
Tilladelsen meddeles på følgende betingelser: 
 
1. Boringen skal udføres i henhold til ansøgningsmaterialet. 

 
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, hvis der observeret et øvre terrænnært magasin, etableres med et monite-

ringsfilter i en passende dybde. 
  
5. Boringen skal udføres, renpumpes og evt. prøvepumpes efter retningslinjerne i Brøndborer-

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

 
 

1 Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og 
brønde på land 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 79755000 
 
Rasmus Ørsted Olsen 
D: +4579755659 
M: 
Mail:  
Rasmus.Olsen 
@Hedensted.dk 
Sagsnr. 13.02.01-P19-3-22 
 
6.9.2022 



2 

6. Hedensted Kommune skal, senest en uge inden boringen bliver udført, have besked om, 
hvornår borearbejdet sættes i gang. 

 
7. 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 pumpey-
delse, vandværket forventer at pumpe med i fremtiden. Boringen skal pejles kontinuerligt. 

 Prøvepumpningen og pejling i den nye vandværksboring samt i minimum én af vand-
værkets eksisterende boringer 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). 
  
8. Efter renpumpningen skal der udtages en råvandsprøve fra begge filtre, som skal analyse-

res i henhold til bilag 8 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsan-
læg3. Der skal samtidig laves en udvidet pesticidanalyse på indvindingsfiltret i samråd med 
Hedensted Kommune. 

 
9. Borerapport, råvandsanalyse, resultaterne af pejlinger samt en sammenfattende tolkning 

heraf, skal fremsendes til Hedensted Kommune senest 3 måneder efter boringens udfø-
relse. 
 

10. Boringen skal være etableret inden 1 år fra tilladelsens dato, ellers bortfalder tilladelsen. 
 
11. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes senest 1 år efter udførelsen. 
 
12. Boringen skal være aflåst, når der ikke arbejdes med den. 
 
For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud efter Miljøbe-
skyttelsesloven4: 
 
13. 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: 
 
14. Vand fra ren- og prøvepumpningen skal evt. afledes via ”harpe” eller lignende til nedsiv-

ning på jordoverfladen og må ikke ledes til grøft/bæk.  
 

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

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

ledning af vand fra prøvepumpningen. 
 
Tilsyn: 

 
3 Bekendtgørelse nr. 972 af 21/06/2022 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbe-
kendtgørelsen)  
4 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 
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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 8, der viser, at vandet er egnet til formålet og kan over-
holde kvalitetskravene til drikkevand. 
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 13 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. 6. oktober 2022. 
 
 
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. 8. september 2022.  
 
Sagsfremstilling: 
Glud Vandværk har et ønske om at etablere en ny boring på eksisterende kildeplads på matr. 
nr. 21m, Østrup By, Glud, for at få en bedre forsyningssikkerhed. Den nye boring ønskes pla-
ceret i relativ kort afstand fra vandværkets eksisterende boringer. Indvindingen skal fremover 
foregå ligeligt fordelt mellem kildepladsens fem boringer. Indvindingstilladelsen fra 2021 æn-
dres til også at omfatte den nye boring.  

 
5 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

http://www.hedensted.dk/
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Boringen: 
Der er ansøgt om en ny boring, i umiddelbart nærhed af vandværkets eksisterende boringer 
(DGU nr. 107.434, 107.724, 107.892 og 107.1759). 
Forventet boredybde er ca. 35 m. 
Boringen udføres i Ø225 mm PVC. 
Forventet filtersætning i intervallet 25-35 m u.t. I den øverste del af boringen sættes et kort 
moniteringsfilter, hvis der træffes et øvre magasin.  
 
Boringens geografiske koordinater er indledningsvist ud fra kortbilag fastlagt i EUREF89, zone 
32 til: X: 564.708; Y: 6.186.212.  
Boringen har endnu ingen DGU nr. 
 

Grundvandsressourcen og sårbarhed.  
Vandværkets boringer er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 
inden for nitratfølsomt område (NFI). 
Indvindingsoplandet er delvis placeret i OSD og NFI. 
Laget over indvindingsboringernes filtre er primært en blanding af sand og grus i varie-
rende tykkelse. Det sand/grus magasin, der indvindes fra, er ved kildepladsen overlejret 
af et samlet lerdække på under 5 meter. 
 
Der indvindes fra et frit sandmagasin og dybden til grundvandsspejlet er ved boringerne ca. 
12,5-15 m.u.t. 
 
Området nær boringerne er vurderet som ”stor sårbarhed”. 
 
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 20-25 m3/time med en varighed på op til 21 dage sandsynligvis kortere.  
Vand fra ren- og prøvepumpningen skal afledes evt. via ”harpe” eller lignende til nedsivning 
på jordoverfladen på matr. nr. 21m, Østrup By, Glud. 
Arealet ejes af vandværket. 
 

Grundvandskvaliteten 
 
DGU nr. Analyse-

år 
Nitrat 
mg/l 

Sulfat 
mg/l 

Pesticid µg/l Bemærkning 

107.434 2020 <0,3 57 Ikke påvist 
 

107.724 2020 <0,3 82 0,039 Alachlor ESA 
107.892 2018 2,5 68 Ikke påvist  
117.1759 2020 1,3 79 0,022 

0,036 
Desphenyl-chloridazon 
N,N-Dimethylsulfoamid DMS 

 
Øvrig grundvandskvalitet er i orden og der er ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i 
grundvandet ved kildepladsen. 
 

Drikkevandskvaliteten 
På vandværket gennemgår råvandet en simpel vandbehandling, idet det iltes og filtreres i 
lukkede filtre, hvorved indholdet af jern og mangan reduceres og indholdet af ilt øges.  
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Drikkevandskvaliteten overholder kvalitetskravene til drikkevand. Dog er der i blandings-
vandet i 2020 fundet 0,018 µg/l N,N-Dimethylsulfoamid DMS, hvilket er under grænse-
værdien på 0,1 µg/l for pesticider i drikkevand. 
 

Andre boringer 
Indenfor 500 m fra boringen er der ingen andre vandindvindingsanlæg.  
Vandindvindingen vurderes ikke at have negativ indflydelse på andre boringer i nærom-
rådet. 
 

Jordforurening – V2 og V1 kortlagte grunde 
Der er følgende V1/V2-kortlagte grunde (registeret mulige jordforureninger/ konstaterede 
forureninger) i indvindingsoplandet. 
I nuværende indvindingsopland er der registreret: 
VI-forurening på Tønballevej 13, 7130 Juelsminde (619-00702 nedgravet olietank) 
V2-forurening på Snaptunvej 33B, 7130 Juelsminde (766-00767 moderat olieforurening fra di-
eselstander) 
V2-forurening på Jensgårdvej 1, 7130 Juelsminde (619-00714 Kraftig olieforurening, mindre 
grundvandsforurening) 
V2-forurening på Jensgårdvej 11-13, 7130 Juelsminde (619-00108 tankanlæg, grundvands-
forurening) 
V2-forurening på Tønballevej 18, 7130 Juelsminde (766-00844 nedgravet 1200 liters dieselo-
lietank) 
Disse mulige og konstaterede jordforureninger vurderes ikke pt. at udgøre en risiko for den 
kommende vandindvinding fra boringerne, men udviklingen skal følges i kommende borings-
kontroller.  
 

Spildevandsforhold 
Indenfor 300 m fra vandværksboringerne har kommunen kendskab til 1 ejendom på Snap-
tunvej 33A med egen spildevandsafledning som f.eks. nedsivningsanlæg eller afledning af 
spildevand til vandløb/dræn. Denne ejendom er registreret med mekanisk rensning med 
nedsivning. 
Anlægget vurderes ikke at udgøre en risiko for vandindvindingen, idet den ligger nedstrøms 
grundvandsstrømningen mod boringerne. 
 

Jordvarmeanlæg 
Der er 1 registreret jordvarmeanlæg indenfor 300 m fra vandværkets boringer på Snap-
tunvej 33A, 7130 Juelsminde.   
 

Vandforsyningsplan 2012-2022 
Boretilladelse og efterfølgende vandindvindingstilladelsen er i overensstemmelse med He-
densted Kommunes vandforsyningsplan 2012-2022, idet planen bygger på decentral vand-
forsyning med mulighed for samarbejde om forsyningssikkerheden mellem vandværkerne.  
 

Beslutningsstøtteværktøjet 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 ikke var påvirkede vandløbsoplande.  
Der er 7 påvirkede naturområder, som er vurderet individuelt og samlet set er det vurde-
ret, at vandindvindingen fra Snaptun Kildeplads ikke vil påvirke vand- og naturområder 
væsentlig. 
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Vandområdeplanerne 2015-2021  
Hedensted Kommune har jf. § 8, stk. 3 i Indsatsbekendtgørelsen6, vurderet vandindvin-
dingen i forhold til vandområdeplan 2015-2021.  
Vandindvindingen foregår i Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. 
Der har været indvinding i Snaptun 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. 
 

Vandløb: 
Vandløbenes tilstand er udtræk fra basisanalysen 2021-27. 
Vandløbenes målsætning er udtræk fra vandområdeplan 2015-21. 
 
Tilløb ved Skjold Å: Dårlig økologisk tilstand. Miljømålet er ”Der må ikke ske forringelse af 
aktuel tilstand, herunder for de enkelte kvalitetselementer. God økologisk tilstand efter 22. 
december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015”. 
 
Glud Bæk: Dårlig økologisk tilstand. Miljømålet er ”Der må ikke ske forringelse af aktuel 
tilstand, herunder for de enkelte kvalitetselementer. God økologisk tilstand efter 22. de-
cember 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015”. 
 
Ifølge BEST-beregningen påvirkes vandløbene kun i mindre grad af indvindingen. 
Det vurderes, at fortsat indvinding ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen i vandlø-
bene. 
 

Sø:  
Knoppen Strandsø er lokaliseret ca. 1,7 km nordvest for kildepladsen. Økologisk tilstand 
er ukendt. ”Der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de enkelte kvali-
tetselementer. God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 
22. december 2015”. 
Ifølge BEST-beregningen påvirkes ingen naturområder kritisk. Det vurderes, at fortsat ind-
vinding ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen i søen.  
 

Grundvand: 
Vandværksboringerne er beliggende i Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. 
Grundvandsforekomsten ved kildepladsen er terrænnære grundvandsforekomster i vand-
områdeplan 2021-27. Tilstanden er karakteriseret med god kvantitativ og ukendt kemisk 
tilstand. 
Miljømålet er god kemisk og kvantitativ tilstand jf. Vandområdeplan 2015-2021. 
Det vurderes, at fortsat indvinding ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen for grund-
vandsforekomsten.  
 

§3 – beskyttet natur 
I området i nærheden af boringerne, er der registreret  moser, overdrev og en sø, som er 
natur omfattet af naturbeskyttelseslovens7 § 3 om generelt beskyttede naturtyper. Van-
dindvindingen må ikke medføre en tilstandsændring, der forringer naturtypen og dens le-
vesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området. 
 
Påvirkningen af beskyttet natur er vurderet nærmere ud fra faktorer som fx sandsynlig-
heden for hydraulisk kontakt, grundvandsstanden i forhold til terræn, typologi, lokalite-
tens omgivelser, jordbundstype mv. 

 
6 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. november 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Indsatsbe-
kendtgørelsen) 
7 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse. 
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BEST-beregningen finder, på baggrund af ansøgningen, syv naturlokaliteter, fire moser, 
et overdrev, en sø og en strandeng, som muligvis kan påvirkes af den ansøgte indvinding 
og som her vurderes nærmere.  
 
BEST-beregningen finder, at der er mulig hydraulisk kontakt, dvs. at afstanden mellem 
grundvandspotentialet og terrænkoten er under 5 meter, i 2 af lokaliteterne, mens den i 
2 lokaliteter karakteriseres som tvivlsomt om der er kontakt, hvilket vil sige at der er 
mellem 5 og 15 meters afstand fra terræn til grundvandet. I tre lokaliteter er grundvand-
skoten i niveau med eller over terrænkoten. 
 
Tre af moserne er tilgroningsmoser og ligger på kanterne, og i bunden af en slugt, med 
et vandløb i bunden. I bunden af slugten står grundvandspotentialet over terræn. Over-
drevet ligger ligeledes på kanten af samme slugt. Den beregnede sænkning på disse fire 
lokaliteter er på mellem 6-10 cm.  
 
Én mose er en tagrørssump, der ligger i tilknytning til et vandløb, relativt tæt ved havet. 
Her er den beregnede sænkning på 9 cm. For søen er den beregnede sænkning på 6 cm.  
Strandengen ligger i samme kote som grundvandet og vandstanden vil formentlig være 
mere påvirket af havet end af vandindvinding. Den beregnede sænkning som følge af 
den ansøgte indvinding er 6 cm.  
 
Det vurderes, at sænkninger på 6-10 cm er så små, at de ikke vil kunne medføre til-
standsændringer af de nævnte naturområder. 
 

Internationale beskyttelsesområder Natura 2000 og Bilag IV-arter 
Ifølge Habitatbekendtgørelsen8 skal Hedensted Kommune foretage en vurdering af det an-
søgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt visse beskyttede arter og deres levesteder.  
 
Der er ca. 1,4 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 
område nr. 56 ’Horsens Fjord, havet øst for Endelave’, som rummer Habitatområde nr. 
52 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 36. Dette Natura 2000-område er dog ikke sammen-
hængende med fastlandet, hvor boringerne er placeret.  
 
Natura 2000-området ligger ud for kysten, i havet og på øerne ud for Horsens Fjord. Der 
er i Best-beregningen ikke er fremkommet naturlokaliteter med kritiske sænkninger in-
denfor Natura 2000-området.  
Indvindingen vurderes, på baggrund af afstanden til Natura 2000-området, ikke at for-
ringe de naturtyper og deres arters levesteder, eller at give betydelige forstyrrelser af ar-
ter, som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. 
 
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor boringen ønskes 
placeret. Kildepladsen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter9 som 
odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse og sydflagermus.  
 
Hedensted Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.  
 

 
8 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
9 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 
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Beskyttede områder 
Snaptun Vandværks nye boring ligger uden for beskyttelseslinjer til strand, kyst, sø, å, for-
tidsminder m.fl. 
 
Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder indenfor 300 meter fra indvindings-
boringen. Boringen er placeret uden for skovbyggelinje, kirkeomgivelser og kirkebygge-
linjer.  
Boringen placeres i umiddelbar nærhed til fortidsminde fra Stenalderen. Der er ifm. etable-
ring af vandværket lavet en arkæologisk undersøgelse, hvor der blot blev fundet en enkelt 
flintskraber og et flintafslag.  
 
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, ikke har nogen væsentlige 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 Schmidt A/S 
 

mailto:rasmus.olsen@hedensted.dk
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Bilag 1: Kortbilag 
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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. 6. oktober 2022.  
 
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 Snap-
tun Vandværk på eksisterende kildeplads.  
Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om etablering af en ny boring samt foreløbig 
vandindvindingstilladelse til Snaptun Vandværk på matr. nr. 21m, Østrup By, Glud.  
Den nye boring ønskes placeret i umiddelbar nærhed af de eksisterende boringer. 
 
Indvindingen skal fremover foregå fra de fire eksisterende boringer samt den nye boring. 
Der er tale om en ny boring på eksisterende 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. 1976 af 27. 
oktober 2021 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 bor-
ing og foreløbig vandindvindingstilladelse ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og 
derfor ikke er VVM-pligtigt10.  
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. 1976 af 27. oktober 2021 om mil-
jøvurdering 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 enkelte træer ifm. borear-
bejdet.  
· 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 bor-
ingen ikke påvirker denne og evt. andre arters levesteder uacceptabelt. Derfor skal der 

 
10 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Naturvurderingen er truffet med hjemmel i ha-
bitatbekendtgørelsen11. 
· 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 OSD (område med særlige drikkevandsinteresser). 
· Der er følgende V1/V2-kortlagte grunde (registeret mulige jordforureninger/ konstaterede 
forureninger) i indvindingsoplandet. 
I nuværende indvindingsopland er der registreret: 
VI-forurening på Tønballevej 13, 7130 Juelsminde (619-00702 nedgravet olietank) 
V2-forurening på Snaptunvej 33B, 7130 Juelsminde (766-00767 moderat olieforurening fra di-
eselstander) 
V2-forurening på Jensgårdvej 1, 7130 Juelsminde (619-00714 Kraftig olieforurening, mindre 
grundvandsforurening) 
V2-forurening på Jensgårdvej 11-13, 7130 Juelsminde (619-00108 tankanlæg, grundvands-
forurening) 
V2-forurening på Tønballevej 18, 7130 Juelsminde (766-00844 nedgravet 1200 liters dieselo-
lietank) 
Disse mulige og konstaterede jordforureninger vurderes ikke pt. at udgøre en risiko for den 
kommende vandindvinding fra boringerne, men udviklingen skal følges i kommende borings-
kontroller.  
· 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. 
 
 

 
11 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11-2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter, § 6 og §7 


