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Vingsted-Kobberbæk A/S 
Martin Dahl Bentsen 
Nybovej 19A 
7182 Bredsten 
 

 

 

   
Fornyelse af vandindvindingstilladelse til dambrugsdrift på 
Kobberbæk Dambrug på Tørskindvej 52B, 7183 Randbøl 
 
 
Vejle Kommune har 13. september 2022 modtaget ansøgning om tilladelse til 
indvinding af grundvand og vældvand til dambrugsdrift på Kobberbæk Dambrug. Der 
er søgt om forsat indvinding af 470.000 m³ grundvand pr. år og vældvand fra to 
forskellige vældområder på hhv.  160.000 m³/år og 946.000 m³/år. Boringen ligger 
på matr. nr. 15c Lihme By, Nørup og vældvandet indvindes fra matr. nr.15c Lihme By, 
Nørup, samt matr.nr. 10l og 23b Lihme by, Nørup. 
 

 

Lene Jensen 
 
Lokal tlf.: 76812455 
jelen@vejle.dk 
 
24. januar 2023 
 
J. nr.: 13.02.01-P19-5-23 

Teknik & Miljø 
Vand 
 
Åbningstider 
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
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Vejle Kommunes afgørelse 
Vejle Kommune giver tilladelse til at indvinde hhv. 470.000 m³/år fra boring og 160.000 m³/år og 
946.000 m³/år vældvand til dambrugsdrift efter Vandforsyningslovens1 § 20 og § 22. 
 
Vurdering af påvirkning 
Din ansøgning er screenet efter Miljøvurderingsloven2. Der er vurderet i forhold til påvirkning af 
grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb. 
Vejle Kommune vurderer, at indvindingen ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen 
kræver derfor ikke en nærmere miljøvurdering. 

 
Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår: 
 
Anlæg og drift 

1. Indvindingen sker fra boring med DGU nr. 115.1793, som ligger på matr. nr. 15c Lihme By, 
Nørup og væld 1 også fra matr. nr. 15c Lihme By, Nørup samt væld 2 på matr.nr 10l og 23b 
Lihme by, Nørup. Se kortbilag 1. Der er ingen oplysninger om boringens dybde. Det vurderes 
at boringen er 10-15 år gammel.  

2. Der må højst indvindes 470.000 m³/år fra boringen og hhv. 160.000 m³/år fra væld 1 og 
946.000 m³/år fra væld 2 og formålet er dambrugsdrift. 

3. Der må ikke pumpes på boringen. Vandet skyder selv på fald. 
 

 
Tidsfrister 

4. Tilladelsen gælder i 10 år med udløb 1. marts 2033. Før tilladelsen udløber, skal du søge om 
fornyelse, hvis du stadig ønsker at bruge den.  
 

Indberetning 
5. Du skal måle, hvor meget vand, du indvinder fra boringen og vældene. Du vil hvert år i 

begyndelsen af januar få besked fra Vejle Kommune, fordi du skal indberette  
vandmængden. Det er vigtigt, at du også indberetter, selv om forbruget er 0 m³. Fristen for 
indberetning er hvert år 1. februar. 

 
Tilsyn 
       6    Vejle Kommune har tilsyn med, at vilkårene ovenfor overholdes. Hvis du ikke overholder   
              vilkårene, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning ifølge § 34 i  

       Vandforsyningsloven1. 
 
Fredet område 

7. Der er udlagt et fredningsbælte omkring boringen jf. Miljøbeskyttelsesloven. For at sikre 
grundvandet i nærområdet giver Vejle Kommune følgende forbud efter 
Miljøbeskyttelseslovens3 § 24: Det fredede areal udgør en cirkel, hvor boringen er 
centrum, og radius er 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke 
bruges eller anbringes ukrudtsdræbende midler 

 
                                                           
 
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 
3 Lov om miljøbeskyttelse. Nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 5 af 6. januar 2023 
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Klagevejledning 
Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser  
 
Du, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, 
væsentlig interesse i sagen, 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  21. februar 2023. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret 
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. 
 
Redegørelse for sagen 
Det fremgår af ansøgningen, at du søger om forsat indvinding af grundvand og vældvand til 
dambrugsdrift på 470.000 m³ grundvand pr. år og 160.000 m³ pr. år. fra væld 1, der ligger på 
Tørskindvej 52B, 7183 Randbøl matr. nr. 15c Lihme By, Nørup. Derudover søges der om tilladelse til 
indvinding af 946.000 m³/år fra væld 2 på matr.nr 10l og 23b Lihme by, Nørup. 
 
Se bilag 1 med boring og områderne med kildevæld 1 og 2. 
 
Kildevæld 2 er vand fra det nedlagte Vesterkær Dambrug. Det vand og den ansøgte mængde på 
946.000 m³ pr. år er i en årrække blevet anvendt til dambrugsdrift på Tingkærvad Dambrug.  
  
Fra boringen må der indvindes en vandmængde svarende til 15 l/s og fra væld og væld 2 30 l/s. Der 
anvendes ikke pumpe i boringen. Vandet løber af sig selv. 
 
Vurdering 
Du har redegjort for, at der på nuværende tidspunkt er produktionsmæssigt behov for den 
nuværende vandmængde til dambrugsdrift på grund af antallet af damme og kanaler.  
 
Da den ønskede mængde vand, der indvindes svarer til hvad der tidligere er blevet indvundet i 
området til dambrugsdrift, 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. 
 
Kommunen kan sætte den tilladte vandmængde  
ned på et senere tidspunkt, hvis undersøgelser viser, at der ikke er vand nok i området til andre 
formål (drikkevand). På samme måde kan kommunen sætte den tilladte mængde ned, hvis 
undersøgelser viser, at din indvinding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og 
vådområder på en uacceptabel måde. 
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I øvrigt 
Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon nr. 
76812455. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lene Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i 
Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.  
 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 
Aarhus C 
 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
Telefonnummer: 72273002 
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle 
 
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller 
fortrolige oplysninger. 
 
Formålet med behandling af dine data 
Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår 
af brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.  
 
Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i 
forbindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og 
et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.  
 
Retten til at trække samtykke tilbage 
I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af 
brevet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. 
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 
Dine rettigheder   
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret 
til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse 
mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk 
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
 
Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 
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Bilag 1 
Boringens placering og vældområderne 
 

 


