
TILLÆG NR. 5 TIL VANDFORSYNINGSPLAN 2011-30 
 

 

Indledning 

Dette tillæg til vandforsyningsplan 2011-30 for Vejen Kommune redegør for en fremtidig 

vandforsyning af en række ejendomme i området Stenderup Fælled.  

Tillægget er udarbejdet for at skabe mulighed for en fornuftig udbygning af den almene 

vandforsyning under hensyntagen til vandværkernes nuværende ledningsnet. 

 

 

Lovgrundlag 

Tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan 2011-30 for Vejen Kommune er udarbejdet i henhold til Lov 

om vandforsyning nr. 125 af 26-01-2017 samt Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning 

nr. 831 af 27-06-2016.  

 

 

Ændrede forsyningsområder 

Ifølge den gældende vandforsyningsplan for Vejen Kommune er det viste område på kortbilag 

1 planlagt forsynet fra Rødding Vandforsyning. En vandforsyning af ejendommene 

Gammelengvej 16-18-22 samt 31-33-35-37-41 vil kræve etablering af ca. 3 km 

forsyningsledning. 

 

Rødding Vandforsyning, Brændstrup Vandværk og Øster Lindet Vandværk har drøftet 

mulighederne for en anden ledningsføring med udgangspunkt i vandværkernes nuværende 

ledningsnet. Vandforsyningerne er enige om, at ejendommen Gammelengvej 22 bør forsynes 

fra Brændstrup Vandværk og Gammelengvej 41 fra Øster Lindet Vandværk. De øvrige 

ejendomme planlægges fortsat forsynet fra Rødding Vandforsyning. 

 

Ifølge den gældende vandforsyningsplan ligger ejendommene i Rødding Vandforsynings 

forsyningsområde. Med forslaget udgår to ejendomme af forsyningsområdet for Rødding 

Vandforsyning. De to ejendomme planlægges i stedet forsynet fra hhv. Brændstrup Vandværk 

og Øster Lindet Vandværk. 

 

Miljøvurdering 

En vandforsyningsplan kan være omfattet af krav om en miljøvurdering i henhold til Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer, bkg. 448 af 10-05-2017.  

 

Tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan 2011-30 vil medføre etablering af en rentvandsledning, men 

da tillægget til vandforsyningsplanen ikke fastligger bindende rammer for rentvandsledningens 

placering, er det kommunens vurdering, at tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan 2011-30 ikke er 

omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
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