
 

 

 
 
JOHANSENS PLANTESKOLE ApS 
Damhusvej 103 
7080 Børkop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fornyelse af tilladelse til vanding af specialproduktion af plan-
teskoleplanter på Oustrupvej 20, 6040 Egtved 
 
Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse til fortsat at indvinde grundvand 
til vanding af specialproduktion af planteskoleplanter på Oustrupvej 20, 
6040 Egtved. 
 

 
 
Vejle Kommunes afgørelse 
Vejle Kommune giver tilladelse til at indvinde 80.000 m³ grundvand pr. år 
til vanding af specialproduktion af planteskoleplanter efter Vandforsynings-
lovens1 § 20 og § 22. 
 
  

 
1 Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022 
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J. nr.:

13.02.01-P19-97-22 

Kontaktperson:

Anne Traun Andersen

Lokaltlf.: 23 37 34 82 

E-post:AKNUS@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Vand
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
grundvand@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Vurdering af påvirkning 
Din ansøgning er screenet efter Miljøvurderingsloven2 og efter Habitatbekendtgørelsen3. Det be-
tyder, at Vejle Kommune har vurderet, om din indvinding påvirker grundvandsressourcen, natur-
områder og vandløb. 
Vejle Kommune vurderer, at din indvinding ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgnin-
gen kræver derfor ikke en nærmere miljøvurdering. 

 
Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår: 
 
Anlæg og drift 

1. Indvindingen sker fra boring med DGU nr. 124.1254, som ligger på matr. nr. 3a, Oustrup 
By, Egtved, se kortbilag 1. Boringen er etableret i 2009. Den er 150 meter dyb og filtersat 
115 til 133 meter under terræn. 

2. Der må højst indvindes 80.000 m³ grundvand pr. år fra boringen, og formålet er vanding 
af specialproduktion af planteskoleplanter. 

3. Der må maksimalt indvindes 50 m³/time fra boringen. 
4. Tilladelsen omfatter vanding af følgende arealer: 

Matr.nr. 3a, Oustrup By, Egtved 
Matr.nr. 3g, Oustrup By, Egtved 
Begge er vist på kortbilag 2. 

5. Tørbrøndens bund skal være støbt. 
6. Tørbrønden skal være tæt, også omkring rørføringen. 
7. Brøndens dæksel skal være vejrbestandigt og i stand til, at holde vand og dyr ude.  

 
Tidsfrister 

8. Tilladelsen gælder i 15 år med udløb 1. oktober 2037. Før tilladelsen udløber, skal du 
søge om fornyelse, hvis du stadig ønsker at bruge den.  
 

Indberetning 
9. Du skal måle, hvor meget vand, du pumper op fra boringen. Du vil hvert år i begyndelsen 

af januar få besked fra Vejle Kommune, fordi du skal indberette den oppumpede vand-
mængde. Det er vigtigt, at du også indberetter, selv om forbruget er 0 m³. Fristen for ind-
beretning er hvert år 1. februar. 

 
Tilsyn 
Vejle Kommune har tilsyn med, at vilkårene ovenfor overholdes. Hvis du ikke overholder vilkå-
rene, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning, ifølge § 34 i Vandforsyningslo-
ven1. 
 
Fredet område 
For at sikre grundvandet i nærområdet giver Vejle Kommune følgende forbud efter Miljøbeskyt-
telseslovens4 § 24: 

 
2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 
1976 af 27. oktober 2021 
3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. Nr. 2091 af 12. november 2021 
4 Lov om miljøbeskyttelse. Nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022 



Side: 3/10 

 - 3 -

10. Området inden for 5 meter fra boringen er fredet. Inden for det fredede område må der 
ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes stoffer, der kan forurene grundvandet 
som fx sprøjtemidler.  

 
 
Klagevejledning 
Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser  
 
Du, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væ-
sentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
  
En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller 
www.virk.dk senest 24. november 2022. Her fra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net. 
 
Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Geby-
ret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 
 
Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen. 
 
Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter 
offentliggørelsen. 
 
Vurdering 
Du har søgt om tilladelse til at vande ca. 65 ha med op til 80.000 m³ pr. år. Jordtypen på din ejen-
dom er sandjord. Vejle Kommune giver som hovedregel 1000 m3 pr. ha til denne jordtype. Da du 
dyrker planter, som kræver mere end dette, får du 1230 m3 pr. ha. Boringen ligger ca. 80 meter 
øst for staldbygningen. Boringen ligger for enden af en grusvej ved en grusplads i læhegnet.  
 
Du har søgt om en større indvinding, end du tidligere har haft tilladelse til. Derfor har kommunen 
beregnet et teoretisk påvirkningsområde i grundvandsprogrammet BEST. En indvinding på 
80.000 m³ pr. år giver et påvirkningsområde på ca. 3500 m. Beregninger i BEST viser, at vand-
løb, naturområder og øvrige boringer i området kun påvirkes i ubetydelig grad af indvindingen. 
Vejle Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil have betydning for øvrige naturområder, 
vandløb eller øvrige boringer området. 
 
Vejle Kommune vurderer, at der stadig er tilstrækkelige vandressourcer i området til, at du kan 
indvinde den ansøgte vandmængde. 
 
Kommunen kan sætte den tilladte vandmængde ned på et senere tidspunkt, hvis undersøgelser vi-
ser, at der ikke er vand nok i området til andre formål (drikkevand). På samme måde kan kom-
munen sætte den tilladte mængde ned, hvis undersøgelser viser, at din indvinding belaster det 
omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder på en uacceptabel måde. 
 
  

http://www.vejle.dk/afgorelser
https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
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I øvrigt 
Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon nr. 
23 37 34 82. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Anne Traun Andersen 
Geofysiker 
 
 
 
Kopi af denne tilladelse er sendt til: 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed sesyd@sst.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dnvejle-sager@dn.dk 
 
 
  

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
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Bilag 1 
Boringens placering 
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Bilag 2 
Arealer der vandes fra boring 
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Bilag 3 
Beregnet påvirkningsområde 
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Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig 
(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder el-
ler I/S) 
 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplys-
ninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en 
række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle 
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vo-
res databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
 
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
På telefon: 72 27 30 02 
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle 
 
Pr. brev: 
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
CVR nr.: 38538071 
 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Behandling af ansøgning om tilladelse vedrørende grundvand og drikkevand. 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 Vandforsyningslovens kapitel 4 og 6 
 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1 
 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e   
 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
☒ Almindelige personoplysninger  
☒ CPR-nummer  
 
Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse perso-
noplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling. 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
 Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbin-

delse med en eventuel nabohøring. 
 Offentliggørelse på vejle Kommunes hjemmeside 
 
Generelle modtagere: 

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
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☒ Andre offentlige myndigheder 
☐ Databehandlere 
☐ Eksterne rådgivere 
☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne 
afgørelse.  
 
Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag. 
 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: 
 ☒ Nej ☐ Ja 
 
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 
Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv. 

 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger. 
 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehen-

vendelse. 
 
Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig 
til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem 
din henvendelse.  
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den peri-
ode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med 
behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger 
er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven. 
 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplys-
ninger. 
 
10. Dine rettigheder 
Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle 
Kommunes behandling af dine personoplysninger: 

 Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig 
 Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv 
 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig 
 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktop-
lysninger i afsnit 2. 
 
11. Retten til at trække samtykke tilbage 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tids-
punkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tids-
punktet for tilbagetrækningen af dit samtykke. 
 
12. Klagevejledning 
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Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine perso-
noplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere 
information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 
 

http://www.datatilsynet.dk/

