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Tilladelse til etablering af indvindingsboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Afgørelse
Vejen Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af ny boring, samt foreløbig tilladelse til
indvinding af 200 m3 grundvand pr. år til havevanding på ejendommene Kongevænget 3, 6600
Vejen og Kongevænget 5, 6600 Vejen. Boringen ønskes etableret på matr. nr. 14ap, Askov By,
Malt.

Tilladelsen gælder for 1 år og meddeles i medfør af vandforsyningslovens §§ 20, 21 og 221.
1.

Tilladelsen omfatter indvinding af indtil 200 m3 grundvand pr. år

2.

Det monterede anlægs ydeevne må ikke overstiger 5 m3 pr. time.

3.

Boringens maximale dybde må ikke overstige 25 m under terræn.

4.

Tilladelsen omfatter kun etablering af 1 boring og kun på det ansøgte sted (se vedlagte
kortbilag). Ønskes borestedet flyttet, skal Vejen Kommune kontaktes.

5.

Denne foreløbige tilladelse skal forevises brøndboreren inden borearbejdet påbegyndes.

6.

Bygge- og anlægsarbejdet må ikke sættes i gang før 4 uger efter offentliggørelse af
tilladelsen. Hvis tilladelsen påklages før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejdet
ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.
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7.

Boring og råvandsstation skal udføres i henhold til Bekendtgørelse om udføring og sløjfning
af boringer og brønde på land, kapitel 22. Boringen sikres mod grundvandsforurening som
beskrevet i anførte bekendtgørelse.

8.

Boringen skal være indrettet således, at pejling af grundvandsspejlet kan finde sted.
Pejlestudsen skal have en indvendig diameter på mindst 25 mm. Pejlinger skal kunne
foretages både når vandspejlet er i ro og når anlægget er i drift.

9.

Boringen skal prøvepumpes i mindst 4 timer og med en pumpe med mindst samme ydelse
som den godkendte.

10.

Omkring boringen skal der udlægges et beskyttelsesareal med en radius på 5 m. Indenfor
beskyttelsesarealet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler.
Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for
beskyttelsesarealet.

11.

Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande mellem boringen og
forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon). Såfremt eksisterende
forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering skal kommunen kontaktes for
at finde en alternativ placering.

Efter anlæggets færdiggørelse skal der indsendes ansøgning om endelig vandindvindingstilladelse
vedlagt borerapport og prøvepumpningsresultater.
Endelig tilladelse kan forventes tidsbegrænset til 15 år, og der kan evt. ske ændringer i de stillede
vilkår.
Supplerende bemærkninger:
Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, såfremt vilkårene
ikke overholdes.

Ansøgning
Der søges om tilladelse til etablering af en boring og indvinding af grundvand til havevanding på
ejendommene Kongevænget 3 og Kongevænget 5, 6600 Vejen.

Sagsbehandling
Boringens beliggenhed
Den nye boring vil blive placeret i Oplands ID 16200355 (Kongeåen), og placeret ca. 770 m fra et
målsat vandløb – Askov-Skodborghus Vandløb.
Naturbeskyttelseslovens § 3
Boringen ligger ca. 380 m fra en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se vedlagte
kortbilag).
Det er Vejen Kommunes vurdering, at denne tilladelses indvinding ikke vil medføre væsentlig
påvirkning af § 3-området.
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Forurenede arealer m.v.
Boringen ligger mere end 300 m fra arealer, der er kortlagt som værende forurenede.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Nærmeste nedstrøms beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde
ligger ca. 2 km fra den ansøgte indvinding. Kommunen har vurderet, at tilladelsen ikke medfører
en væsentlig påvirkning af sommervandføringen i vandløbene.
Vandforsyningsplanen
Tilladelsen er ikke i konflikt med gældende vandforsyningsplan (Vejen Kommune, 2011:
Vandforsyningsplan 2011 – 2030).
Andre indvindingsinteresser:
Der er ingen andre indvindingsboringer, der vil påvirkes væsentlig af denne tilladelses indvinding.
Afløbsforhold for husspildevand
Kommune er ikke bekendt med, at der er nedsivningsanlæg for husspildevand inden for en afstand
af 150 m.
Samlet vurdering:
Efter Vejen Kommunes vurdering er det under henvisning til ovenstående oplysninger muligt at
foretage indvinding af den ønskede vandmængde uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne
Som led i sagsbehandlingen er der foretaget en vurdering af anlæggets og vandindvindingens
karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning jf. VVM-bekendtgørelsens § 163. De
vurderinger, der i særlig grad er relevante for den konkrete anmeldelse, fremgår af ovenanførte
afsnit.
Med hjemmel i § 21 har Vejen Kommune besluttet, at anlægget og vandindvindingen ikke er VVMpligtigt.

Klagebestemmelser
Afgørelsen efter vandforsyningsloven og afgørelse af, at projektet ikke er VVM-pligtigt kan
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 29. juli 2021.
Du skal klage via Klageportalen (https://naevneneshus.dk/). Inde i Klageportalen bliver du guidet
gennem en række trin, hvor du udfylder forskellige oplysninger der hænger sammen med klagen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.
Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og
organisationers vedkommende at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver
afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og
Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også,
hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af
afgørelsen.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejen Kommunes hjemmeside http://www.vejen.dk den 1.
juli 2021.

Genpart af denne afgørelse er sendt til:
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening's lokalafdeling i Vejen, dnvejen-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Henvendelse om denne sag kan ske til undertegnede.

Bilag:

Kortbilag 1:1.000
Retningslinjer til brøndboreren
Ansøgningsskema (Endelig tilladelse)

Venlig hilsen
Bodil Petersen
Miljømedarbejder / Miljøtekniker
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