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Nedsættelse af indvindingstilladelse til Bjerlev Vandværk. 
 
Ansøgning 
Bjerlev Vandværk har 15. december 2022 søgt om en nedsættelse af indvin-
dingstilladelsen fra 25.000 m³ pr. år til 20.000 m³ pr. år.  
 
Vandværket har to boringer med DGU nr. 105.2046 og DGU nr. 105.2430. 
Begge boringer ligger på matr. nr. 4g Bjerlev By, Hvejsel. 
 
Vandværket ligger i Bjerlev by på Bjerlevvej 28, 7300 Jelling, matr. nr. 4g 
Bjerlev By, Hvejsel, se bilag side 7. 
 
Bjerlev Vandværk har en eksisterende tilladelse til indvinding af 25.000 m³ 
grundvand/år. Tilladelsen udløber 1. juni 2048.  
 
Tilladelse 
Vejle Kommune giver efter § 20 og § 22 i Vandforsyningsloven1 tilladelse 
til indvinding af 20.000 m³ grundvand pr. år til Bjerlev Vandværk fra boring 
med DGU nr. 105.2046 og DGU nr. 105.2430. Boringerne ligger på matr. 
nr. 4g Bjerlev By, Hvejsel.  
 
VVM 
Ansøgningen er screenet i forhold til Miljøvurderingsloven2. Der er vurderet 
i forhold til påvirkning af grundvandsressourcen, påvirkning af omkringlig-
gende naturområder og vandløb. Vejle Kommune vurderer på baggrund af 
VVM-screeningen, at indvindingen af grundvand ikke medfører væsentlige 
miljøpåvirkninger og ansøgningen kræver dermed ikke en miljøvurdering.  
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

 
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 
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Kontaktperson:

Susanne Christiansen

Lokaltlf.: 76 81 24 43 

Mobilnr.: 

E-post:SUSAC@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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Anlæg og drift 
1. Indvindingens formål er almen vandforsyning i Bjerlev Vandværks forsyningsområde 

jf. gældende vandforsyningsplan. 
2. Der må maksimalt indvindes 20.000 m³ grundvand pr. år fra vandværkets to boringer. 
3. Boringerne har DGU nr. 105.2046 og DGU nr. 105.2430. Begge boringer ligger på 

matr. nr. 4g Bjerlev By, Hvejsel, som vist på bilag side 7. 
4. Der må maksimalt indvindes 12 m³ pr. time fra kildepladsen. 
5. Boringerne skal være indrettet efter Boringsbekendtgørelsen3.  
6. Behandlingsanlægget er placeret i vandværksbygningen på Bjerlevvej 28, 7300 Jelling, 

matr. nr. 4g Bjerlev By, Hvejsel og består af et lukket filteranlæg, 5 rentvandspumper 
med en samlet kapacitet på 25 m³ pr. time og en aflåst overjordisk rentvandsbeholder 
med et volumen på 125 m³.  
 

7.       Råvandet skal behandles på vandværket, så det overholder gældende grænseværdier for 
drikkevand; jf. DrikkevandsbekendtgørelsenError! Bookmark not defined..                              

8. Det forudsættes at kontrol med råvandet og det behandlede vand til enhver tid følger 
gældende kontrolprogram (2023-2027) fastsat af Vejle Kommune.  

9. Bundfældet filterskyllevand bortledes efter den gældende udledningstilladelse.  
10. Bortskaffelse af bundfældet slam, skal ske efter gældende regler. 
11. Den oppumpede vandmængde skal måles. Bjerlev Vandværk vil hvert år i begyndelsen 

af januar få besked fra Vejle Kommune om indberetning af den oppumpede vand-
mængde. Indberetningen skal hvert år ske senest 1. februar. 

12. Bjerlev Vandværk er efter Vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for de skader, 
som sker i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets 
drift. Erstatningsspørgsmål afgøres af taksationsmyndighederne. 

13. Tilladelsen er gældende i 30 år med udløb 1. december 2052. Hvis indvindingen til den 
tid ønskes fortsat, skal der inden tilladelsens udløb søges om fornyelse af tilladelsen.  

 
For at sikre grundvandet i nærområdet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud ef-
ter Miljøbeskyttelsesloven4: 

1. Efter miljøbeskyttelseslovens § 24 fastlægges et fredningsbælte på 10 meter omkring 
den enkelte boring. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges ukrudtsdræ-
bende midler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at 
indvindingsanlægget 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). 

 
3 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. nr. 1260 af 28. oktober 2013 
 
4 Lov om miljøbeskyttelse. Nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022 
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Beskyttelseszone efter Miljøbeskyttelsesloven 
Efter 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 ske inden 
for beskyttelseszonen.  
 
Tilsyn 
Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Overtrædelse af vilkår fastsat 
efter Vandforsyningsloven kan tilbagekaldes efter lovens § 34. 
 
Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jf. Vandforsyningslovens § 34. 
 
Klagevejledning 
Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser   
 
I, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har indivi-
duel, 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 19. januar 2023. Her fra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
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. 
 
I får besked, hvis der er klager over afgørelsen. 
 
Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter 
offentliggørelsen. 
 
Sagsfremstilling 
Bjerlev Vandværk har den 15. december 2022 søgt om en nedsættelse af deres indvindingstilla-
delse fra 25.000 m³ pr. år til 20.000 m³ pr. år. Nedsættelsen ønskes pga. færre produktionsejen-
domme (landbrug). 
 
Vandværket har to boringer. De har DGU nr. 105.2046 og DGU nr. 105.2430. Arealet hvor bor-
ingerne ligger, tilhører vandværket. Arealet er ikke indhegnet.  
 
Grundvandsressourcen – sårbarhed 
Boring med DGU nr. 105.2046 er etableret i år 2017. Boringen er 150 meter dyb og filtersat 92- 
102 meter under terræn i et sandlag (Bastrup Sand). De gennemborede jordlag er ikke geologisk 
beskrevet i Jupiter (landsdatabasen for boringer), men i forbindelse med etablering af boringen 
fik Vejle Kommune oplysninger om de gennemborede jordlag. 
I store træk ses der fra 142-121 meter brunt glimmerler med enkelte indslag af lyst gråt sand med 
skaller på hver 1 meters tykkelse. Efterfølgende optræder der 3 meter vekslende sand og ler, ef-
terfulgt af 14 meter ler og 34 meter fint gråt sand. Det er i dette sandlag, at filteret er sat. Ovenpå 
dette sandlag træffes 27,5 meter vekslende lag af ler og sand. Til terræn ses 18 meter rødt 

http://www.vejle.dk/afgorelser
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sand og grus og 24 meter brunt og rødt ler. 
Boring med DGU nr. 105.2430 er etableret i år 2022. Boringen er 101 meter dyb og filtersat 92-
101 meter under terræn i et sandlag (Bastrup Sand). De gennemborede jordlag viser nederst 9 
meter sand, dernæst følger en vekslen mellem 4 meter ler, 4 meter gult sand og igen 4 meter ler, 
36 meter groft til gruset sand som bliver mere finkornet med dybden, 12 meter grågul ler og til 
terræn 4 meter leret rødt sand. 
 
Begge boringer er etableret i råvandstationer og forsynet med prøvehaner og pejlestuds. 
 
Bjerlev Vandværks kildeplads ligger i den sydlige del af Bjerlev. Eksisterende indvindingso-
pland er en 300 meter cirkel omkring boringerne, se side 10. Kildepladsen til Bjerlev Vandværk 
er truet af forureningskilder fra bynære bebyggelser bl.a. tætte spildevandsledninger inden 
for 50 meter og en olietank inden for 10 meter. 
 
I forbindelse med nedsættelsen vil Vejle Kommune bede Miljøstyrelsen beregne nyt indvin-
dingsopland og nye boringsnære beskyttelsesområder (BNBOer). 
 
Bjerlev Vandværk ligger inden for kortlægningsområderne Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel. Sta-
ten har kortlagt områderne og Vejle Kommune har lavet en samlet indsatsplan for Vandel-Vork, 
Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og 
Øgelund Vandværk 2018. 
 
Grundvandskvaliteten 
Bjerlev Vandværk har tidligere haft BAM i deres korte boring. Nu har Bjerlev Vandværk 2 dybe 
boringer og vand uden miljøfremmede stoffer. Den korte boring er sløjfet. 
 
Vandværket udtager vandanalyser efter Vejle Kommunes fastlagte kontrolprogram 2023-2027. 
 
Vandbehandling 
Vandværket er opført i år 1913 og renoveret i år 2017. Der sker løbende vedligehold af vand-
værksbygning, boringer og ledningsnet. Arealet hvor vandværket og boringerne ligger, tilhører 
vandværket. 
Vandværket har et lukket filteranlæg, en overjordisk aflåst rentvandsbeholder med et volumen på 
125 m³ samt 5 rentvandspumper med en samlet kapacitet på 25 m³ pr. time. Vandværket udleder 
filterskyllevandet til regnvandsledning via samlebrønd. Filterskyllevandet bundfælder først i bas-
sin. 
Vandværket skal have en ny tilladelse til dette. 
 
Vejle Kommune har sidst været på tilsyn den 2. oktober 2020. 
 
Ledningsnettet 
Ledningsnettet består af  PEL/PVC. Der var i 2021 et ledningstab på 5 %. Vandværket har ingen 
nødforbindelse til andre vandværker. 
 
Forbrugere 
Vandværket har pt. 105 tilsluttede ejendomme.  95 parcelhuse, 6 landbrugsejendomme u. dyre-
hold, 2 landbrugsejendomme m. dyrehold og 2 andet med en samlet årlig oppumpet vand-
mængde i 2021 på 16.709 m³. 
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Bjerlev Vandværks indvindingstilladelse blev i 2000 nedsat fra 35.000 m³ pr. år til 25.000 m³ pr. 
år. Eksisterende vandindvindingstilladelse udløber den 1. juni 2048.  
Vandværkets forsyningsområde er fastlagt i kommunens vandforsyningsplan. 
 
Takster 
Vejle Kommune behandler pt. Takstændringer for Bjerlev Vandværk.  
 
Regulativ 
Bjerlev Vandværk har et regulativ, der trådte i kraft fra 1. januar 2011. 
 
Forureningskilder 
Der ligger én V1-kortlagt (mistanke om forurening) matrikel i Bjerlev Vandværks eksisterende-
indvindingsopland samt to andre matrikler, som er kortlagt på V2 (konstateret forurening), men 
hvor kun en del af den ene matrikel, ligger inde i indvindingsoplandet, se side 8. 
V1-kortlægningen er en vognmandsvirksomhed, som har været i drift siden 1950. V2-kortlæg-
ningen tættest på kildepladsen er en smed, som var i drift fra 1928-1980 samt et smede- og ma-
skinværksted som startede op i 1980 og som stadig er i drift. Der er fundet benzen, bly, kulbrin-
ter og olieprodukter på matriklen. Den sidste kortlagte V2-matrikel ligger ude i kanten af indvin-
dingsoplandet. Der er tale om et autoværksted, der har været i drift fra 1981-2007. Der er fundet 
kulbrinter, dieselolie og olieprodukter. 
 
Naturområder 
Der ligger flere beskyttede sten- og jorddiger og en sø i Bjerlev Vandværks indvindingsopland, 
se side 9. Digerne og søen er beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at en even-
tuel påvirkning ikke må forringe eksisterende tilstand. 
 
Vandværkets boringer er dybe og godt beskyttede.  
Grundvandsmagasinet der skal indvindes fra er beskyttet af 12-18 meter ler i toppen. Magasinet 
består af 34-36 meter fint sand fra ca. 101-104 meter under terræn. Vandspejlet ligger ca. 31 me-
ter under terræn.  
 
På baggrund af dette vurderes det, at tilladelsen til indvinding af grundvand fra boringerne ikke 
vil medføre væsentlige ændringer i tilstanden i søen. 
 
Kommunens vurdering 
Bjerlev Vandværk er driftsmæssigt veldrevet og i god stand. 
 
At sløjfe den korte boring (som kun blev benyttet i akutte situationer) med BAM og etablere en 
ny dyb boring således, at Bjerlev Vandværk nu har 2 dybe boringer er en fremridssikring af 
vandværket. 
 
Der er 12-18 meter ler i toppen, så sårbarheden er mellem til lille, og grundvandsmagasinet som 
boringerne er filtersat i, er godt beskyttet til velbeskyttet.  
 
Et indvindingsopland er lig med et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den syd-
lige del af det eksisterende indvindingsopland er desuden udpeget som nitratfølsomt og indsats-
område mht. nitrat. Området er udpeget på baggrund af en tidligere kortlægning. Miljøstyrelsen 
kan revurdere kortlægningen. 
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Udpegningerne betyder, at der skal gøres en særlig indsats i dette område for at beskytte grund-
vandet. De særlige indsatser er udmøntet i retningslinjer for Vejle Kommunes administration in-
den for bl.a. udspredning og genanvendelse af restprodukter, genanvendelse af forurenet- og let-
tere forurenet jord, håndtering af spildevand, tilsyn på landbrugsejendomme, tilsyn på er-
hvervsvirksomheder, etablering af jordvarmeboringer mm. Dog beror hver enkelt sag altid på en 
konkret vurdering. 
 
Vejle Kommune vurderer, at området rummer den nødvendige ressource på 20.000 m³ grund-
vand pr. år. 
 
I øvrigt: 
Hvis I er i tvivl om noget i dette brev, er I velkommen til at ringe hertil på tlf. 76 81 24 43 
eller sende en e-mail til SUSAC@vejle.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Susanne Christiansen 
Geolog 
 
 
 
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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Vandværk og kildeplads 
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Kortlagte matrikler 
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Beskyttet natur 
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Udpegninger 
 

 


