
TILLÆG NR. 4 TIL VANDFORSYNINGSPLAN 2011-30 
 
 
Indledning 
Dette tillæg til vandforsyningsplan 2011-30 for Vejen Kommune redegør for en ændring af de 
naturlige forsyningsområder for Holsted By, Føvling og Bække Vandværker. 
Tillægget er udarbejdet for at sikre, at udbygningen af den almene vandforsyning sker i 
overensstemmelse med vandforsyningsplanens retningslinjer. 
 
 
Lovgrundlag 
Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2011-30 for Vejen Kommune er udarbejdet i henhold til Lov 
om vandforsyning nr. 1199 af 30-09-2013 samt Bekendtgørelse om 
vandforsyningsplanlægning nr. 1318 af 21-12-2011.  
 
 
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 tyndt befolkede områder, hvor tilslutningsafgiften bliver højere end den 
gennemsnitlige udgift til et privat anlæg. Denne beløbsgrænse er i vandforsyningsplanen 
defineret til 50.000 kr. ex. moms (2011). 
 
Samtidig definerer vandforsyningsplanen, at vandværkerne skal udarbejde takstblade i 
overensstemmelse med FVD´s (Foreningen af Vandværker i Danmark) vejledning. 
Vandværkerne skal således indregne alle udgifter til nye forsyningsledninger i den generelle 
tilslutningstakst. 
 
For 3 vandværker har gennemgangen af takstbladene vist, at tilslutningstaksten overstiger 
den gennemsnitlige udgift til et privat anlæg. For at sikre en vandforsyningsstruktur, der 
samlet set er den billigste løsning, er der et behov for justering af 3 vandværkers naturlige 
forsyningsområder. Ændringerne er foreslået af vandværkerne. 
 
For Holsted By Vandværk medfører dette, at 2 ejendomme på Råkærsholmvej og 2 
ejendomme på Sønder Terplingvej udtages af det naturlige forsyningsområde. 
 
For Føvling Vandværk udtages 4 ejedomme på Nielsbygårdsvej, 3 ejendomme på Bobøl-
Foldingbrovej, 2 ejendomme på Lervadvej samt 1 ejendom på Flintholmvej og Pajdamsvej af 
det naturlige forsyningsområde. 
 
Bække Vandværk har ikke tidligere defineret sit naturlige forsyningsområde. Med dette tillæg 
udgår 8 ejendomme i området mellem Kragelund og V. Thorsted, 2 ejendomme i Kragelund 
Mose, enkelte ejendomme på Asserholtvej samt 15 ejendomme i Bække Mark. 
 
Miljøvurdering 
En vandforsyningsplan kan være omfattet af krav om en miljøvurdering i henhold til Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer, bkg. 939 af 03-07-2013.  
 
Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2011-30 fastlægger ikke bindende rammer for placering af 
private vandforsyningsanlæg. Det er derfor kommunens vurdering, at tillæg nr. 4 til 



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



 



 



 


