
 

 

 
 
TREFOR VAND A/S 
Att.: Niels Emil Søe 
Kokbjerg 30 
6000 Kolding 
 
 
 
 
Tilladelse til overboring af vandværksboring DGU nr. 116.808 ved Lys-
holt Vandværk (TREFOR Vand). 
 
Ansøgning 
TREFOR Vand har den 29.09.2022 søgt om tilladelse til at overbore eksiste-
rende vandværksboring med DGUnr. 116.808 på matr. nr. 2l, Lysholt, Horn-
strup.  
 
TREFOR Vand har på baggrund af en videoinspektion af boringen konstate-
ret, at boringskonstruktionen er udtjent og snart vil udgøre en risiko for 
utætheder. TREFOR Vand søger derfor om tilladelse til overboring af DGU 
nr. 116.808 og etablering af en ny boringskonstruktion i borehullet. 
 
Efter etablering af forsegling omkring forerøret renpumpes boringen med 
udledning på terræn. Den efterfølgende prøvepumpning vil ske til vejrist ved 
Syselvej til eksisternede regnvandssystem. 
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Teknik & Miljø - Vand
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
Teknikogmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk
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Vejle Kommune giver i medfør af § 20 og § 22 i Vandforsyningsloven1 tilladelse til overboring 
af DGUnr 116.808 og prøvepumpning af boringen.  
 
VVM 
Ansøgningen er screenet i forhold til Miljøvurderingsloven2. Der er vurderet i forhold til påvirk-
ning af grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb. Vejle Kommune vur-
derer på baggrund af VVM-screeningen, at tilladelse til at overbore/renovere eksisterende vand-
værksboring og indvinding af grundvand (ren- og prøvepumpning) fra boringen ikke medfører 
væsentlige miljøpåvirkninger og ansøgningen kræver dermed ikke en miljøvurdering. 
 
Habitat 
Det ansøgte er omfattet af habitatbekendtgørelsen. Der er derfor foretaget en vurdering af om 
overboring/renovering af eksisterende boring samt ren- og prøvepumpning fra boringen vil på-
virke Natura-2000 områder eller de såkaldte ”bilag IV-arter” væsentligt.  
Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-
arter og at der derfor ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.  
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Vandværksboringen med DGUnr 116.808 er placeres er på matr.nr. 2l, Lysholt, Horn-
strup, tilhørende Lysholt Vandværk.  

2. TREFOR Vand er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande mellem boringerne og 
forskellige forsyningsledninger.  

3. Boringen skal udføres og prøvepumpes efter retningslinjerne i Boringsbekendtgørelsen3. 

4. Vand fra renpumpningen, som udledes på terræn skal holdes inden for TREFOR Vand´s 
eget areal matr.nr. 2l, Lysholt, Hornstrup.  

5. Der må i forbindelse med ren- og prøvepumpning fra boringen indvindes 50 m³ grund-
vand/time og maksimalt 20.000 m³ grundvand over 2-3 uger. 

6. Vand fra prøvepumpningen skal udledes til vejrist, som aftalt og anvist i tidligere mail 
fra 26.09.2022 fra Vejle Kommune.  

7. I forbindelse med prøvepumpningen registreres den oppumpede vandmængde med van-
dur eller tilsvarende måleudstyr.  

8. Når boringen er prøvepumpet, skal der udtages en råvandsprøve, der kan dokumentere, 
at vandet er rent inden tilslutning til eksisterende råvandslendning til vandværk. 
Råvandsprøven skal som minimum analyseres for de parametre, der fremgår af bilag 8 i 
Drikkevandsbekendtgørelsen4.  

 
1 Lov om vandforsyning m.v. Nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022. 
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 udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Nr. 1260 af 28. oktober 2013 
4 Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 2361 af 26. november 2021 
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9. Ansøger er efter vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader, som forvoldes 
i bestående forhold under boringernes etablering og drift. Erstatningsspørgsmål om ska-
der forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndigheden. 

10. Borejournaler, prøvepumpningsdata og råvandsanalyse skal sendes til Vejle Kommune 
umiddelbart efter overboringens udførelse. 

11. Denne tilladelse gælder i et 1 år fra tilladelsens dato. 
 
For at sikre grundvandet i nærområdet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud 
efter Miljøbeskyttelsesloven5: 
1. Efter miljøbeskyttelseslovens § 24 fastlægges et fredningsbælte på 10 meter omkring 

prøveboringen. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges ukrudtsdræbende 
midler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at ind-
vindingsanlægget udsættes for forurening. 

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan straffes 
efter de respektive loves bestemmelser herom (jf. vandforsyningslovens § 84 og miljøbeskyttel-
seslovens § 110). 
 
Øvrige vilkår jf. Miljøbeskyttelsesloven 
Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 21b, er der fastlagt en beskyttelseszone på 25 meter omkring 
vandindvindingsanlæg der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. Anvendelse af 
pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages in-
den for beskyttelseszonen.  
 
Tilsyn 
Vejle Kommune har tilsyn med at de stillede vilkår overholdes. Hvis betingelserne ikke overhol-
des, kan tilladelsen tilbagekaldes jf. Vandforsyningslovens § 34. 
 
Klagevejledning 
Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser 
 
Du, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har indi-
viduel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
  
En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller 
www.virk.dk senest den 29. november 2022. Her fra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
 
Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Ge-
byret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 
 
Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen. 
 

 
5 Lov om miljøbeskyttelse. Nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022 

http://www.vejle.dk/afgorelser
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Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter 
offentliggørelsen. 
 
Sagsfremstilling 
TREFOR Vand har på baggrund af en videoinspektion i DGU nr. 116.808 konstateret at borings-
konstruktionen er udtjent og snart vil udgøre en risiko for utætheder. TREFOR Vand søger der-
for om tilladelse til overboring af DGU nr. 116.808 og etablering af en ny boringskonstruktion i 
borehullet. 
 
Overboringen udføres med borerig i en dimension på minimum Ø400 mm. Borehullet udvides til 
Ø550 mm, hvorefter boringen udbygges med rustfrit stålfilter i Ø219 mm og PVC forerør i Ø315 
mm. Filter placeres i ca. samme dybdeinterval som i DGU nr. 116.808, dvs. 67 til 77 m u.t. 
 
Efter etablering af forsegling omkring forerøret renpumpes boringen med udledning på terræn 
gennem harpe. Udledningsområdet ses i Figur 1, hvor terrænet hælder svagt mod syd. 
 

 
Figur 1: Kort med lokation af boring og udledningsområde 

Efter renpumpning oparbejdes boringen med hexametafosfat, og niveauspecifik pumpning, hvor 
udledning sker i samme område på terræn. 
Herefter udføres en prøvepumpning med udledning gennem filtercontainer til vejrist i Sysselvej, 
se Figur 1. I filtercontaineren iltes vandet, hvorefter opløst jern og mangan udfældes i filtermate-
rialet. Hvis boringen har en tilfredsstillende kapacitet, bliver den bestykket, får monteret en ny 
råvandsstation og tilkobles råvandledningen til Lysholt Vandværk. Herefter skal boringsinstalla-
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tionen renskylles indtil den er bakteriologisk ren og kan sættes i drift. Udledning fra renskylning 
bliver ligeledes gennem filtercontainer til vejrist i Sysselvej. 
 
Ren- og prøvepumpning vil foregå efter følgende plan: 
Pumpeaktivitet Varighed Maks. 

ydelse 
Udledning 

Renpumpning 1 døgn 50 m3/t direkte på terræn gennem 
harpe 

Oparbejdning 1 arbejds-
dag 

50 m3/t direkte på terræn gennem 
harpe  

Prøvepumpning 1 uge 50 m3/t filtreres til vejrist i Sysselvej 
Renskylning 1 uge 50 m3/t filtreres til vejrist i Sysselvej 

 
I øvrigt 
Hvis I er i tvivl om noget i dette brev, er I velkommen til at ringe hertil påtlf. 76 81 24 41 eller 
sende en e-mail til: BOUPE@vejle.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bo Uttrup 
Miljømedarbejder 
 
 
 
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
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