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Fornyelse af indvindingstilladelse på Ådal Dambrug 
 
Ansøgning 
Jørgen Jøker Trachsel har 13. oktober 2022 søgt om fornyelse af indvin-
dingstilladelsen på Ådal Dambrug. Dambruget og indvindingerne er placeret 
på matr. nr. 3o Lihme By, Nørup. Der er søgt om tilladelse til at indvinde 
473.040 m³ grundvand/år fra den nye boring med DGU nr. 115.2972, 
315.360 m³ grundvand/år fra boring 1 med DGU nr. 115.325 m³ grund-
vand/år og 441.594 m³ vældvand/år fra trykkanalen. 
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Vejle Kommune giver i medfør af § 20 og § 22 i Vandforsyningsloven1 tilladelse til at indvinde 
473.040 m³ grundvand/år fra den nye boring med DGU nr. 115.2972, 315.360 m³ grundvand/år 
fra boring 1 med DGU nr. 115.325 m³ grundvand/år og 441.594 m³ vældvand/år fra trykkanalen. 
 
VVM 
Ansøgningen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven2. Der er vurderet i forhold til påvirk-
ning af grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb. Vejle Kommune vur-
derer på baggrund af screeningen og indvinding af grundvand og vand fra vældet ikke medfører 
væsentlig indvirkning på miljøet, og der er således ikke krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. 
§ 21 i miljøvurderingsloven.  
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Der må indvindes 15 liter grundvand pr. sek. og maksimalt 473.040 m³ grundvand pr. år 
fra den nye boring med DGU nr. 115.2972 10 liter grundvand pr. sek., og maksimalt 
315.360 m³ grundvand/år fra boring 1 med DGU nr. 115.325 m³ grundvand/år og 14 liter 
vældvand pr. sek. og maksimalt 441.594 m³ vældvand/år fra trykkanalen.  

2. Vandmængden skal måles og indberettes hvert år. 

3. Tilladelsen er gældende til 1. januar 2033. 

 
  

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven kan straffes efter de respektive loves 
bestemmelser herom jf. vandforsyningslovens § 84.  
 
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, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sa-
gen, 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 klagefrist 10. januar 2023. Her fra sendes klagen til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet. 
 

 
1Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022. 
2Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  
  med senere ændringer. 
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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. 
 
Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter 
offentliggørelsen. 
 
Sagsfremstilling 
 
Jørgen Jøker Trachsel har søgt om fornyelse af indvindingstilladelse fra boringer og væld på 
matr. nr. 3o Lihme By, Nørup. Der er søgt om tilladelse til at indvinde 1.229.904 m³ grund-
vand/år, hvilket svarer til den vandmængde der indvindes og anvendes i dag. 
 
Vand fra de 2 boringer samt trykkanalen anvendes til produktion af yngel i kummehuset, som 
kræver sygdomsfrit vand fra bl.a. kilder eller boringer. Den ansøgte mængde udgør behovet for 
klækkehuset på Ådal Dambrug.  
 
Kommunens vurdering 
 
Du har redegjort for, at der på nuværende tidspunkt er produktionsmæssigt behov for den nuvæ-
rende vandmængde til dambrugsdrift.  
 
Da den ønskede mængde vand der indvindes svarer til det der før er blevet indvundet på dambru-
get, sker der ingen ændringer i indvindingsforholdene i området. Vejle Kommune vurderer, at 
indvindingen ikke vil have betydning for øvrige naturområder eller de andre, der indvinder vand 
i området. 
Vejle Kommune vurderer, at der stadig er tilstrækkelige vandressourcer i området til, at du kan 
indvinde den ansøgte vandmængde. 
 
 
I øvrigt 
Hvis I er i tvivl om noget i dette brev, er I velkommen til at ringe hertil på tlf. 76 81 24 55 eller 
sende en e-mail til: JELEN@vejle.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lene Jensen 
Miljømedarbejder 
 
 
Kopi af denne tilladelse er sendt til: 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dnvejle-sager@dn.dk 

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
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