
TILLÆG NR. 8 TIL VANDFORSYNINGSPLAN 2011-30 

Indledning 

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

Ladelund Vandværks forsyningsområde. 

Tillægget er udarbejdet som følge af nedlæggelse af Ladelund Vandværk. 

 

Lovgrundlag 

Tillæg nr. 8 til vandforsyningsplan 2011-30 for Vejen Kommune er udarbejdet i henhold til Lov 

om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018 samt Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning 

nr. 831 af 27-06-2016.  

 

Ændring af naturlige forsyningsområder 

Vejen Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2030 fastlægger hvert vandværks naturlige 

forsyningsområde. Ejendomme, der ligger indenfor et vandværks naturlige forsyningsområde, 

planlægges tilsluttes vandværket. Ejendomme, der ligger udenfor et vandværks naturlige 

forsyningsområde, planlægges fortsat forsynet fra privat anlæg (enkeltvandforsyningsanlæg). 

 

Ifølge vandforsyningsplanen skal grænsen mellem den almene og den private vandforsyning 

lægges på baggrund af en økonomisk vurdering. Den almene vandforsyning skal ikke 

udbygges til områder, hvor udgiften til almen vandforsyning bliver højere end den 

gennemsnitlige udgift til et privat anlæg.  

 

Ladelund Efterskole har haft eget vandværk og forsynet en række boliger samt efterskolen. 

Vandværket har haft status af ”almen vandforsyning” og fået tildelt et forsyningsområde i 

kommunens vandforsyningsplan. Forsyningsområdet ligger dels nord for dels syd for 

jernbanen. 

 

Ladelund Vandværk er blevet nedlagt. Efterskolen samt forsyningsområdet syd for jernbanen 

forsynes fra Brørup Vandværk. 

 

I forsyningsområdet nord for jernbanen er der 4 ejendomme, som forsynes fra privat boring. 

Der er ikke etableret forsyningsledninger i området. En fremtidig almen vandforsyning af 

denne del af forsyningsområdet vil kræve væsentlige investeringer, herunder ny 

forsyningsledning under jernbanen. Udgifterne hertil vil overstige den gennemsnitlige udgift til 

et privat anlæg. 

 

Med dette tillæg til vandforsyningsplan 2011-30 planlægges de 4 ejendomme Korsagervej 2, 

Kærvej 4, Kærvej 13 og 13A samt Kærvej 11 og 11A fortsat at have privat vandforsyning. 

 

Miljøvurdering 

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

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10-

05-2017.  

 

Tillæg nr. 8 til vandforsyningsplan 2011-30 fastlægger ikke bindende rammer for placering af 

private vandforsyningsanlæg. Det er derfor kommunens vurdering, at tillæg nr. 8 til 

vandforsyningsplan 2011-30 ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Ladelund Vandværks forsyningsområde.
Område, der udgår af forsyningsområde
er markeret med rødt.
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