
 

 

 
 
 
 
Lille Velling Vandværk 
Lindskovvej 6,  
7000 Fredericia 
Att.: Carsten Jensen  
 
 
 
 
 
 
Dispensation til Lille Velling Vandværk jf. Drikkevandsbekendtgørel-
sen § 17.  
 
Ansøgning 
Lille Velling Vandværk ansøgte sen 28. september 2022 om dispensation fra 
de fastsatte kvalitetskrav for (BAM) jf. § 17 i drikkevandsbekendtgørelsen. 
 
Der blev ansøgt på baggrund af en vandanalyse fra den 11. juli 2022 hvor 
der blev målt 0,13 µg/L BAM i i drikkevandet fra vandforsyningsanlægget 
placeret på Lindskovvej 6, 7000 Fredericia, matr. nr. 24c, Velling By, Smid-
strup. Grænseværdien er 0,1 µg/L.  
 
Alle forbrugerne er informeret om situationen.  
 
Den 23.12.2022 er ansøgningen er fulgt op med en handlingsplan, der be-
skriver de tiltag, der skal sikre rent drikkevand, når dispensationen udløber 
om 3 år (02.01.2026)  
 
Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
Det er Vejle Kommune, der skal give dispensation, men skal inden da ind-
hente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.  
 
Vejle Kommune har den 6. oktober 2022 jf. § 17, stk. 2 i drikkevandsbe-
kendtgørelsen anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om en udtalelse. Ud-
talelsen er modtaget 7. oktober 2022. 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser vedrørende de sundhedsmæssige ef-
fekter af BAM, at Miljøstyrelsen tidligere har vurderet, at den sundhedsfar-
lige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand er udregnet til at være 150 
µg/l for voksne og 25 µg/l for børn.  
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest vurderer derfor, 
at der ikke er en akut sundhedsmæssig risiko, ved at indtage drikkevand som 
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indeholder BAM i de koncentrationer, som Lille Velling Vandværk distribuerer. Heller ikke over 
en 3-årig periode.  
 
Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at drikkevandet fra Lille Velling Vandværk skal bringes 
til at overholde drikkevandskvalitetskravene for almene vandværker.   
 
Dispensation 
Vejle Kommune giver jf. drikkevandsbekendtgørelsens §17, stk. 2 Lille Velling Vandværk dis-
pensation i op til 3 år gældende fra dags dato til at fortsætte med at forsyne sine forbrugere med 
drikkevand. Dispensationen gives, da der ikke umiddelbart er mulighed for at fremskaffe en an-
den vandforsyning omgående.  
 
Lille Velling Vandværk skal udtage en vandprøve til analyse for BAM én gang årligt i de næste 
3 år. Første vandanalyse for BAM udtages juli 2023 og fortsætter juli 2024 og juli 2025. 
 
Når resultatet for sidste vandprøve foreligger i juli/august 2025, skal det vurderes om drik-
kevandet kan overholde kvalitetskravene. Hvis drikkevandet ikke kan overholde kravene, 
skal der senset 1. september 2025 sætte de handlinger i gang, som fremgår af jeres hand-
lingsplan. Handlingerne skal i såfald være udført senest 1. januar 2026.  
 
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 31. 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 
Lille Velling Vandværk har BAM i drikkevandet. Seneste vandanalyse fra 11.07.2022 viser et 
indhold af BAM på 0,13 µg/l. Grænseværdien for drikkevand er 0,10 µg/l. Tidligere vandanaly-
ser viser et indhold af BAM på 0,21 µg/l (2017) og 0,15 µg/l (2021). Indholdet af BAM har der-
med været faldende siden 2017. Det vandværkets håb, at indholdet af BAM vil falde yderligere 
over de næste 3 år, så vandværket kan overholde drikkevandskvalitetskravene. 
 
De tilsluttede ejendomme har mulighed for at blive tilsluttet til TREFOR Vand eller etablere en 
ny vandboring. Der er indhentet tilbud fra både TREFOR Vand og en brøndborer.  
 
 

http://www.vejle.dk/afgorelser
http://www.borger.dk/
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Lille Velling Vandværk har fået taget vandanalyser siden 2013, men kommunen har ikke modta-
get dem før 2022. Vandværket er et ikke alment vandværk, og der er derfor kun krav om en for-
enklet kontrol hvert 5. år.  
 
Lille Velling vandværk forsyner 6 ejendomme (Lindskovvej 2, Lindskovvej 4, Lindskovvej 6, 
Lindskovvej 8, Lindskovvej 10 og Lindskovvej 12). 
Der er ingen fødevarevirksomheder i forsyningsområdet.  
 
Lille Velling Vandværk har den 23.12.2022 fremsendt handlingsplan med handlinger, som sikre 
rent drikkevand til alle forbrugerne senest den 1. januar 2026. 
 
Kommunens vurdering 
Vejle Kommune vurderer, at dispensationen skal være 3 år. Dette anses for nødvendigt, da for-
brugerne skal have mulighed for at spare op til at blive tilsluttet TREFOR, hvis ikke indholdet af 
BAM i drikkevandet er faldet til under grænseværdien.  
 
Lille Velling Vandværk er opmærksom på, at de skal være klar til at tilslutte sig TREFOR eller 
etablere en ny boring, hvis ikke drikkevandskvalitetskravet for BAM kan overholdes om 3 år. 
Beslutning om handling skal igangsættes senest 1. september 2025. 
 
Lille Velling Vandværks forbrugere skal informeres om dispensationen.  
 
Vejle Kommune vil i dispensationsperioden følge med i udviklingen af BAM i drikkevandet fra 
vandforsyningsanlægget Lille Velling Vandværk.  
 
Lille Velling Vandværk skal følge et kontrolprogram med en årlig analyse for BAM. Første van-
danalyse skal udtages juli 2023. Vejle Kommune vil genoverveje dispensationens længde, hvis 
udviklingen af BAM går den forkerte vej.  
 
I øvrigt 
Hvis I er i tvivl om noget i dette brev, er I velkommen til at kontakte 
Bo Uttrup, tlf. 76 81 24 41, boupe@vejle.dk  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bo Uttrup 
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