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Forslag til tillæg til vandforsyningsplan 
gældende for området ved Kollemorten - Give 
Vandværk  
 

 
Give Vandværks nuværende forsyningsområde (lyserødt). Justering af nyt forsyningsområde  
(blå skravering). Forsyningsområde der overgår til Give Vandværk (rød skravering). 
Ejendomme som udgår af vandforsyningsområdet (gule prikker). Ny ejendomme, som 
kommer til at ligge inden for forsyningsområdet (Blå prikker) 
 

Formål 
I forbindelse med Give Vandværks overtagelse af forsyningsområdet ved det gamle Kollemorten 
Vandværk, har Give Vandværk ønsket en justering af eksisterende vandforsyningsområde.  
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Give Vandværk ønsker en mere økonomisk holdbar vandforsyningsplan, som tilgodeser både 
vandværk, ejere med egen vandforsyning og nye forbrugere.  
 
Justeringen sker ud fra et økonomisk princip om, at det fortsat skal være attraktiv at blive tilsluttet 
vandværk, og at det ikke må være dyre end at etablere egen privat drikkevandsforsyning. 
 
 
I forslaget til nyt forsyningsområde bliver 33 ejendomme taget ud af eksisterende forsyningsom-
råde, og 6 nye ejendomme kommer ind området. Det nye forsyningsområde medfører også at 2 
ejendomme, som i dag ligger inden for forsyningsområdet til Givskud Vandværk, overgår til det 
nye reviderede forsyningsområde til Give Vandværk.  
 
Følgende ejendomme er omfattet justeringen af forsyningsområdet.  
 
Ejendomme der udgår af forsyningsområdet: 
Digevej 1 
Gl. Møllevej 31, 35, 37 
Grødevej 3 
Hærvejen 181, 183, 184, 303, 304, 307, 308, 309, 309A, 309B 
Kollemortenvej 55 
Lindet Kratvej 34 
Møllekrogvej 1 
Oksenbjergevej 28, 29, 31, 34, 35, 37 
Pindborgvej 7, 12, 13, 14, 15 
Springbankevej 10, 14, 16A, 28 
 
Ejendomme der indgår i det nye forsyningsområde: 
Riisvej 9, 10, 11, 12A, 17B, 19 
 
Ejendomme der overgår fra Givskud Vandværks forsyningsområde til nyt forsyningsområde til 
Give Vandværk: 
Riisvej 8 
Vejlevej 121 
 
Hvis tillægget til vandforsyningsplan godkendes, vil området være omfattet af de beslutninger, der 
er truffet i Vejle Kommunes administrative del af vandforsyningsplanen, som er godkendt af 
Byrådet 16. december 2009 i sag nr. 344. 
 
Vandforsyningsplan 
Give Vandværk indgår som almene vandforsyningsanlæg i Vejle Kommunes gældende 
vandforsyningsplan.  
 
Lovgrundlag 
I Vandforsyningslovens § 14 står, at "Kommunalbestyrelsen udarbejder planer for, hvorledes 
vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke 
forsyningsområder de enkelte anlæg skal have." I bek. om vandforsyningsplanlægning (nr. 831 af 
27. juni 2016) findes en række overordnede krav til indholdet i en vandforsyningsplan. 
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I Vandforsyningslovens § 14a, stk. 2 står: "Almene vandforsyningsanlæg må ikke anlægge 
vandledninger i strid med vandforsyningsplaner". Derfor må kommunen udarbejde tillæg i områder, 
hvor man ønsker mulighed for vandforsyning fra et alment vandværk uden for de områder, der er 
udpeget i den gældende vandforsyningsplan.           
 
Ændringens omfang  
Det nye forsyningsområderne kan ses i Bilag 1.  
 
De forbrugere, der kommer til at ligge inden for forsyningsområdet ændre status til:  

 Forbrugerne ændrer status fra uden for forsyningsområde til inden for forsyningsområde til 
et privat alment vandværk (Give Vandværk) 

 
Indvindingstilladelse 
Vejle Kommune meddelte i 2019 en indvindingstilladelse til Give Vandværk på 400.000 m³ pr. år. 
Gældende tilladelse udløber i 2049. 
 
Analyser af drikkevandet 
Hyppighed og omfang af analyser til Give Vandværk er fastlagt af Vejle Kommune 8. november 
2022 i et kontrolprogram på baggrund af Drikkevandsbekendtgørelsen (gældende 
Drikkevandsbekendtgørelse er nr. 1383 af 3. oktober 2022). Give Vandværk er fremadrettet 
forpligtiget til løbende kontrol med vandkvaliteten i det nye forsyningsområde ved Kollemorten.  
 
Tidsplan 
Der kan ikke fastsættes nogen bestemt tidsplan for tilslutningen af ejendommene. Tilslutningstakten 
vil være afhængig af lodsejernes ønske om tilslutning til vandværket. 
 
Tilslutningsbidrag 
Tilslutningsbidraget er fastsat af Give Vandværk, der efterfølgende har fået taksterne godkendt af 
Vejle Kommune.  
 
Vejle Kommunes vandforsyningsplan, administrativ del 
Der gælder de samme bestemmelser for vandværk og borgere, der er omfattet af dette tillæg til 
vandforsyningsplanen, som er angivet i selve planen. Yderligere oplysninger kan findes 
i Vandforsyningsplan, administrativ del, som kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside. 
 
Indsigelse 
Dette forslag offentliggøres på www.vejle.dk/offentliggørelser  i 4 uger. Hvis der kommer 
indsigelser, forhandles på ny med vandværket, og planen ændres om nødvendigt. Herefter kan den 
endelige plan vedtages. 
 
Indsigelser til forslaget skal sendes til Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
senest 31. december 2022. 

http://www.vejle.dk/offentligg%C3%B8relser
http://www.vejle.dk/offentligg%C3%B8relser
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Bilag 1 Nyt forsyningsområde (vist med blåt) 


