
 

 

 
 
JELLING VANDVÆRK 
Fårupvej 32 
7300 Jelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til etablering af vandindvindingsboring samt tilladelse til ind-
vinding af 20.000 m³ fra boringen til Jelling Vandværk 
 
Ansøgning 
Højfeldt A/S har 9. januar 2023 på vegne af Jelling Vandværk søgt om tilla-
delse til at etablere én vandindvindingsboring på matr. nr. 3l Jelling By, Jel-
ling, Hvesager 115, 7300 Jelling med 25 meter til nærmeste skel. Der er 
endvidere søgt om tilladelse til at indvinde 40 m³ grundvand pr. time sva-
rende til 20.000 m³ grundvand fra boringen over en periode på tre uger. Der 
ansøges om en boring til ca. 100 meters dybde. 
 

 
 
Vandindvindingsboringen skal etableres, da Jelling Vandværk af hensyn til 
forsyningssikkerheden ønsker at fordele indvindingen på to kildepladser (én 
eksisterende i byen og én lidt uden for byen). Der er i 2022 etableret en bor-
ing med DGU nr. 115.2248 på ny kildeplads uden for byen. Når ansøgt bor-
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ing er etableret, ønskes en endelig indvindingstilladelse på 250.000 m³ pr. år fordelt på de to kil-
depladser og fire boringer. 
Det er vurderet, at nuværende tilstand i nærliggende søer, vandløb, rigkær og Natura2000-om-
råde ikke påvirkes ved en indvinding på 250.000 m³ årligt (62.500 m³ pr. år pr. boring), med to 
boringer på hver kildeplads. 
 
Tilladelse til etablering af vandindvindingsboring og indvinding af grundvand (ren- og 
prøvepumpning) 
Vejle Kommune giver i medfør af §§ 20-22 i Vandforsyningsloven1 tilladelse til etablering af 
vandindvindingsboring og indvinding af grundvand (ren- og prøvepumpning) fra 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 etablering af vandindvindingsboring og indvinding af 
grundvand (ren- og prøvepumpning) ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og ansøgnin-
gen kræver dermed ikke en miljøvurdering.  
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Vandindvindingsboringen placeres som ansøgt i ansøgning på matr.nr. 3l Jelling By, 
Jelling tilhørende Palle List Clausen og Anna Hermannsen Clausen. 

2. Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande mellem boringen og forskel-
lige forsyningsledninger. Ønskes borestedet flyttet, skal Vejle Kommune kontaktes. 

3. Vandindvindingsboringen skal udføres og prøvepumpes efter retningslinjerne i Borings-
bekendtgørelsen3. 

4. Der må fra vandindvindingsboringen indvindes 40 m³ grundvand/time og maksimalt 
20.000 m³ grundvand over tre uger. 

5. Det oppumpede grundvand behandles i særskilt sag. 

6. I forbindelse med prøvepumpningen skal den oppumpede vandmængde registreres.  

7. Når vandindvindingsboringen er prøvepumpet skal der udtages en råvandsprøve fra bor-
ingen. Råvandsprøven skal analyseres for de parametre, der fremgår af bilag 8 i Drikke-
vandsbekendtgørelsen4.  

8. Ansøger er efter vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader, som forvoldes 
i bestående forhold under boringens etablering og drift. Erstatningsspørgsmål om skader 
forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndigheden. 

9. Borejournal, prøvepumpningsdata og råvandsanalyse skal sendes til Vejle Kommune 
umiddelbart efter boringens udførelse. 

 
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. 4 
af 3. januar 2023  
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. 1383 af 3. oktober 2022 
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10. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes efter gældende regler senest 1 
år efter udførelsen. 

11. Den nye vandindvindingsboring må ikke tilsluttes vandværkets behandlingsanlæg eller 
ledningsnet før der er givet en endelig indvindingstilladelse, og før råvandet, efter be-
handling på vandværket, kan overholde kvalitetskravene til drikkevand; jf. Drikke-
vandsbekendtgørelsen4. 

12. 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 

boringen. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges ukrudtsdræbende midler 
eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindings-
anlægget 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.  
 
BoringsNært BeskyttelsesOmråde (BNBO) 
Da boringen skal indgå i Jelling Vandværks indvinding, skal der beregnes et BNBO. I BNBOet 
må der ikke dyrkes erhvervsmæssigt med pesticider. Lodsejeren/lodsejerne skal kompenseres 
fuldt ud. 
Der vil desuden blive stillet grundvandsbeskyttelseskrav i en evt. lokalplan inden for BNBO. 
 
Indvindingsopland 
Da boringen skal indgå i Jelling Vandværks indvinding, skal der beregnes et indvindingsopland. 
I indvindingsoplandet vil der fremadrettet blive stillet krav til grundvandsbeskyttelsen jf. Vejle 
Kommunes retningslinjer. 
 
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 
 

 
5 Lov om miljøbeskyttelse. Nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019 

http://www.vejle.dk/afgorelser
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Du/I, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har in-
dividuel, 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 14. februar 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. 
 
Du/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 
Højfeldt A/S har den 9. januar 2023 på vegne af Jelling Vandværk søgt om tilladelse til at etab-
lere én vandindvindingsboring på matr. nr. 3l Jelling By, Jelling 25 meter fra nærmeste skel og 
ca. 50 meter vest for boring med DGU nr. 115.2248. Der er endvidere søgt om tilladelse til at 
indvinde 40 m³ grundvand/time svarende til 20.000 m³ grundvand fra boringen over en periode 
på 3 uger. Der ansøges om en boring til ca. 100 meters dybde.  
 
Det oppumpede grundvand ønskes ledt til Kiddebæk. Ansøgning behandles i særskilt sag. 
 
Jelling Vandværk ønsker, at etablere en kildeplads lidt uden for byen som sikkerhed for forsynin-
gen. Der er derfor i 2022 etableret én indvindingsboring med DGU nr. 115.2248. Der bliver 50 
meter mellem denne og ansøgt boring. 
 
Jelling Vandværk har i dag en kildeplads i byen med to dybe boringer (100 meters dybde) og én 
boring til 50 meters dybde, som skal sløjfes pga. fund af N,N- dimethylsulfamid (DMS). 
 
Eksisterende kildeplads i byen ligger ca. 800 meter øst nordøst for ansøgt boring. De dybe borin-
ger er etableret med overjordiske råvandsstationer. De viser begge en vekslen mellem sand-, silt- 
og lerlag, hvor der i boring med DGU nr. 115.1133 optræder et 15 meter tykt blålers lag, hvilket 
gør at området lige omkring boringen, ikke er udpeget som nitratsårbart. 
 
Den ansøgte boring skal bores til samme dybde som boring med DGU nr. 115.2248. Denne bor-
ing er 94 meter dyb og der blev truffet flere lerlag. Det tykkeste er 11 meter tykt. Der er i alt 26 
meter ler over grundvandsmagasinet, der skal indvindes fra. Pejledata i forbindelse med pejlefor-
søg i ansøgt boring og boring med DGU nr. 115.2248 kan vise om magasinet er godt ydende. 
 
Jelling Vandværk har tilladelse til indvinding af 225.000 m³ grundvand pr. år. Fremadrettet øn-
skes en tilladelse på 250.000 m³ pr. år fordelt på fire boringer på to kildepladser. 
 
Inden for 300 meter af den ansøgte vandindvindingsboring ligger der mange ejendomme. De er 
alle spildevandskloakeret bortset fra Plantagevej 4, som har eget nedsivningsanlæg ca. 240 meter 
syd for den ansøgte boring.   
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Desuden ligger der flere beskyttede søer og et moseareal på matriklen grænsende op til den an-
søgte boring og et rigkær inden for Natura 2000-området (Øvre Grejs Å-dal). 
 
Kommunens vurdering 
Jelling Vandværk ønsker at etablere endnu en kildeplads som forsyningssikkerhed. Dette er 
yderst fornuftigt, da vandværket er udfordret af eksisterende kildepladses beliggenhed i byen 
(forureningskilder der er knyttet til byaktiviteter og fund af DMS i kort boring). 
 
Området hvor den ansøgte boring ønskes etableret, er i dag udpeget som et område med drikke-
vandsinteresser (OD). Når der bliver etableret en ny kildeplads, vil der blive optegnet et indvin-
dingsopland (Miljøstyrelsen), som vil have status som et særligt drikkevandsområde (OSD).   
I et sådant område gøres der en særlig indsats for at beskytte grundvandet. De særlige indsatser 
er udmøntet i forskellige retningslinjer for Vejle Kommunes administration.  
 
Desuden vil Miljøstyrelsen optegne et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring hver 
boring. Inden for området må man ikke erhvervsmæssigt dyrke jorden med pesticider. Da BNBO 
også ligger i det kommende indvindingsopland, som vil blive optegnet, vil der også i BNBO 
gælde forskellige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. 
 
Området er ikke udpeget som sårbart. 
 
Nærliggende ejendomme (inden for 300 meter) udleder deres spildevand til kloak bortset fra 
ejendommen på Plantagevej 4, som har eget nedsivningsanlæg ca. 240 meter mod syd. 
 
Det er planen, at der skal bores dybt (ca. 100 meter), og boring med DGU nr. 115.2248 har vist 
at der er i alt 26 meter ler over grundvandsmagasinet. Dog er det tykkeste lerlag 11 meter og der-
for har området nogen sårbarhed. Den geologiske lagfølge i den ansøgte boring er højst sandsyn-
lig ikke lig lagfølgen i boring med DGU nr. 115.2248, men med den viden den første boring har 
givet, anbefaler kommunen ikke pt. at nedsivningsanlægget nedlægges, og der etableres et andet 
anlæg, hvor der ikke sker nogen form for nedsivning. 
 
Der ligger en kommuneplanramme 3.B.43, som grænser op til området. Der skal her byudvikles 
til lav bolig bebyggelse. I lokalplanen for området, vil der blive stillet krav om, at byudviklingen 
skal ske på grundvandsbetingelser. 
 
Det er vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af de arter og naturtyper, som indgår i 
Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Det samme gælder de bekyttede søer og moseareal, 
som ligger i nærheden af den ansøgte boring. 
Det er også vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af eventuelle bilag IV-arter i 
området, da der ikke vil ske rydning af gamle træer (eventuelle flagermus) og eventuelt stor but-
snudet frø og vandsalamander, som potentielt kan forekomme i området, da der ikke sker en væ-
sentlig påvirkning af vådområder. 
 
Vær opmærksom på, at der ved en eventuel senere udvidelse af den ansøgte vandindvinding, vil 
kunne give en større påvirkning ind i Natura 2000-området, hvorfor der kan blive stillet krav om 
en egentlig konsekvensvurdering af projektet. Hvis konsekvensvurderingen ikke kan udelukke, 
at der sker en væsentlig påvirkning, må ansøger være forberedt på, at en forøgelse af den ansøgte 
indvindingsmængde ikke kan imødekommes. Dette skyldes at Natura 2000-området er omfattet 
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af international lovgivning, som forpligter os til at sikre at den natur, der ligger til grund for ud-
pegningen, ikke påvirkes negativt. 
 
I øvrigt 
Hvis du/I er i tvivl om noget i dette brev, er du/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 
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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 
Højfeldt A/S v/ Jan Jul Christensen jjc@a-hoejfeldt.dk 
  
 
Palle List Clausen 
Hvesager 115 
7300 Jelling 
 
Anna Hermannsen Clausen 
Hvesager 115 
7300 Jelling 
 
Knud Nielsen 
Plantagevej 4 
Fårup 
7300 Jelling 
 
Annette Vibeke Nielsen 
Plantagevej 4 
Fårup 
7300 Jelling 
 
Mogens Lauridsen 
Gl. Viborgvej 16 
Mølvang 
7300 Jelling 
 
Henrik Raun 
Hvesager 107 
7300 Jelling 
 
Jeannette Østergaard Raun 
Hvesager 107 
7300 Jelling 
 
Vibeke Kathrine Amtkjær Tygesen 
Hvesager 109 
7300 Jelling 
 
Andreas Eskildsen 

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:jjc@a-hoejfeldt.dk
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Hvesager 109 
7300 Jelling 
 
Asta Høy 
Hvesager 111 
7300 Jelling


