
TILLÆG NR. 9 TIL VANDFORSYNINGSPLAN 2011-30 
 
 
Formål 
Vejen Vand A/S har i 2020 etableret en råvandsledning mellem Vestre og Østre 
vandværk i Vejen. Ledningen er udført som en styret underboring under 
cykelsti langs forløbet under Præstevænget/Koldingvej. Råvandsledningen har 
til formål at de to vandværker kan være back-up for hinanden, således at 
Vejen Vand til enhver tid kan levere rent drikkevand til kunderne. 
 
Vejen Vand ønsker desuden at etablere endnu en indvindingsboring på 
Gammelby kildelads. Det er planen at etablere boringen i foråret 2021. 
 
Boringen skal anvendes til indvindingsboring til drikkevandsformål og kobles til 
Vejen Vestre Vandværk på Præstegårdsvej i Vejen, i lighed med den allerede 
eksisterende indvindingsboring på Gammelby kildeplads. 
 
Vejen Kommune forventer, at give tilladelse til udførelse af boringen inden 
udgangen af 2020. 
 
Projekterne udføres for at sikre forsyningssikkerheden.  
Råvandsledningen og boringen er med til at opfylde målet i ejerstrategien om 
forsyningssikkerhed. Den ekstra boring skal sikre stabil vandleverance. 
Derudover skal boringen være med til at sikre vandkapacitet til fremtidige 
kunder. 
 
Vejen Kommune har valgt at udarbejde et tillæg til den gældende 
vandforsyningsplan, da der er tale om en væsentlig ændring af en kildeplads 
og nyetablering af et ledningsanlæg. 
 
Samtidig vil tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2011 - 2030 danne grundlag 
for, at Vejen Forsyning A/S kan øge forsyningssikkerheden i overensstemmelse 
med Vejen Kommunes ejerstrategi for Vejen Forsyning A/S. Tillæg nr. 9 
omfatter ingen ændringer i vandværkernes forsyningsområder. 
 
 
Lovgrundlag 
Tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2011-30 for Vejen Kommune er udarbejdet i 
henhold til Lov om vandforsyning nr. 1450 af 05-10-2020 samt Bekendtgørelse 
om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27-06-2016.  
 
 
Tillæggets indhold og omfang 
Tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2011 – 2030 for Vejen Kommune omfatter 
den etablerede råvandsledning mellem Vejen Forsyning Øse og Vestre 
vandværker samt den ejendom, der forventes at få pålagt tinglyst servitut i 



forbindelse med etableringen af indvindingsboringen på Gammelby Kildeplads. 
Den berørte ejendom er matrikel 2u Gammelby by, Læborg. 
 
 
Erhvervelse af rettigheder 
Etablering af den omtalte indvindingsboring på Gammelby kildeplads 
forudsætter, at Vejen Forsyning A/S erhverver sig de nødvendige rettigheder.  
Rettighederne kan opnås ved frivillige aftaler jf. vandforsyningslovens § 43. 
Vejen Vand A/S har over for Vejen Kommune bekræftet at have indgået en 
mundtlig forhåndsaftale med lodsejer af matrikel 2u Gammelby By, Læborg, 
om, at forsyningen kan lave den projekterede nye boring på nævnte matrikel. 
Der vil blive lavet en skriftlig aftale når boretilladelsen foreligger. 
 
Såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås, kan Kommunalbestyrelsen i 
nødvendigt omfang ekspropriere til fordel for almene vandforsyningsanlæg jf. 
§§ 37 og 40. 
Bestemmelser om ekspropriationens gennemførelse fremgår af kapitel 7 i 
bekendtgørelse nr. 1450 af 05-10-2020, lov om vandforsyning.  
 
 
Miljøvurdering 
Tillæg nr. 9 til Vejen Kommunes Vandforsyningsplan 2011 - 2030 er omfattet 
af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), (Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020), da tillægget fastlægger 
rammer for et fysisk anlæg. 
Vejen Kommune har screenet forslaget i henhold til bilag 3 i ovennævnte lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. 
Konklusionen af screeningen er, at tillægget ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering 
af tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2011-2030. 


