
 

 

 

 

 

 

 

Vejle Spildevand A/S 

Toldbodvej 20 

7100 Vejle 

 

 

Midlertidig tilladelse til afledning af spilde-

vand ved Damhaven 5B, 7100 Vejle. 
 

 

 

Baggrund for afledningstilladelsen 
Vejle Kommune har den. 12. januar 2023 modtaget ansøgning fra Vejle 

Spildevand, om afledning af udpumpet grundvand og regnvand til spilde-

vandsledning. Ansøgningen omfatter midlertidig afledning af spildevand op 

til 75.000 m3, over en periode på 5 uger, bestående af grundvand og regn-

vand, som er forekommet ved udgravningsarbejde til etablering af to brønde 

ifm. separatkloakering. Der er af 17. januar 2023 givet tilladelse til udled-

ning (reinfiltrering af grundvand) af fremkommet grund- og regnvand. Nær-

værende tilladelse til afledning til offentlig kloak gives, da tilladelsen til re-

infiltrering kan være utilstrækkelig. Tilladelse til tilslutning til offentlig 

kloak gælder indtil d. 1. juni 2023. 

 

På et område i nærheden af udgravningsområdet er der fundet en betydelig 

forurening, som stammer fra tidligere placeret losseplads i området samt tid-

ligere nærtliggende garveri. Vejle Spildevand har, ifm. ansøgningen til 

denne tilladelse, fremsendt analyseresultater af spildevand ved graveområ-

det. Disse viser at indholdet af parametre, som har lagt til grund for forure-

ningen fra nærtliggende områder, alle ligger under kvalitetskriteriet ifm. 

grundvand. Forureningerne består af totalkulbrinter, BTEX, chlorerede op-

løsningsmidler og nedbrydningsprodukter af de chlorerede opløsningsmid-

ler. Derfor analyseres spildevandet under hele projektet. 

Vejle Spildevand har, igennem mail fra Ramboll, bekræftet at Vejle Spilde-

vand kan modtage og behandle det oppumpede spildevand. 

 

Oplysninger i sagen 

Vejle Spildevand oplyser, at afledningen forventes at foregå fra uge 7-11, 

2023 ved matriklerne 170ae, 7000aæ og 7000dø, Engene, Vejle Jorde (se bi-

lag 1). For at etablere brøndene og holde området tørt, er der behov for et 

udgravningsareal på 36 m2 og 5 meter under terræn. Vejle Spildevand vil, 

som udgangspunkt, bruge 2 lænsepumper med en ydelse på 8-10 m3/time pr. 

stk, til at pumpe spildevandet væk. Hvis der er behov for en større kapacitet, 

har entreprenøren Arkil, som udfører arbejdet, flere lænsepumper til 
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rådighed. 

Ifølge Vejle Spildevands forventninger, skal der maksimalt oppumpes 75.000 m3 grundvand over 

de 3-5 uger, som forløbet varer. 

Som en del af ansøgningen, har Vejle Spildevand redegjort for hvordan spunsgruben kan holdes 

tør.  Erfaringen fra en tidligere midlertidig afledningssag viser, at gruben kan holdes tør udeluk-

kende ved hjælp af lænsepumper. 

Vejle Spildevand vil først lede grundvandet via eksisterende stik over til spildevandsbrønd, 

0743004 (se bilag 2), hvorefter der etableres to brønde, 743751 og 743361, i gruben. 

Når brøndene er etableret, ledes grundvandet over til brønd 0743010 (se bilag 2) for derefter at 

reinfiltrere så meget vand som muligt. Hvis det ikke er muligt at reinfiltrere spildevandet eller 

dele heraf, ledes det til Vejle Spildevands rensningsanlæg. 

Vejle Spildevand udtager prøver af boringer 4, 5 og 6 (se bilag 3) samt det oppumpede grund-

vand, for at sikre at forureningen i området ikke gør sig gældende. Der udtages prøver af grund-

vandet fra boring 4, 5 og 6 (se bilag 3) mindst 8 dage før udgravningen, samt 2 prøver hver 2. 

dag af det oppumpede grundvand. Prøverne analyseres for totalkulbrinter, BTEX, chlorerede op-

løsningsmidler og nedbrydningsprodukter af de chlorerede opløsningsmidler. Analysetiden for 

prøverne er omkring 5 dage. Ved overskridelser af grundvandskriterierne1, kontaktes Vejle Kom-

mune for at vurdere om der skal laves tiltag, f.eks. sætte kulfilter på inden udledning til spilde-

vandsledning.  

 

 

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering 

Grundet planlagt procedure, analyseresultatet af vandprøverne i 2022, mængden af potentielt af-

ledt vand samt efterfølgende egenkontrol af vandet, vurderes det, at der foretages tilstrækkelig 

med forholdsregler, for at mindske risiko for forurening af kloaksystemet og dermed renseanlæg-

get og vandmiljøet. 

 

 

Vejle Kommunes afgørelse 

Jf. miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 3 meddeler Vejle Kommune hermed tilladelse til, at Vejle 

Spildevand kan aflede oppumpet grundvand og regnvand fra matriklerne 170ae, 7000aæ og 

7000dø Engene, Vejle Jorde (se bilag 1), til forsyningsselskabets spildevandsledning. Tilladelsen 

gælder indtil d. 1. juni 2023 og gives på følgende vilkår: 

 

 

1. Spildevand, der ledes til Vejle Spildevands rensningsanlæg, skal inden afledning, med en 

analysepakke valgt af virksomhedens rådgiver, analyseres for totalkulbrinter, BTEX, 

chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter af de chlorerede opløsningsmid-

ler. Resultaterne skal vurderes i forhold til Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier 

for forurenede grunde. Der henvises til Miljø- og Fødevareministeriets- (Miljøstyrelsens) 

”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord (juli 2021)”2. 

 

 
1Lister over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord: https://mst.dk/media/229462/liste-over-jordkvalitetskrite-

rier-juli-2021_final-rev.pdf  
2 https://mst.dk/media/223446/liste-over-jordkvalitetskriterier-juli-2021_final1.pdf  

https://mst.dk/media/229462/liste-over-jordkvalitetskriterier-juli-2021_final-rev.pdf
https://mst.dk/media/229462/liste-over-jordkvalitetskriterier-juli-2021_final-rev.pdf
https://mst.dk/media/223446/liste-over-jordkvalitetskriterier-juli-2021_final1.pdf
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2. Ved overskridelser af Miljøstyrelsens grundvandskriterier i de udtagne vandprøver, med 

mere end 100% for 1 eller flere parametre, skal dette straks meddeles Vejle Kommune. 

Alle analyseresultater sendes til Vejle Kommune, når de foreligger.  

 

3. Vejle Kommune kan med baggrund i meddelelse om overskridelse af grundvandskriterier 

samt dialog med Vejle Spildevand A/S kræver, at spildevandet ledes igennem et kulfilter, 

inden afledning til offentlig spildevandskloak.  

 

4. Afledt spildevand, som ikke kan reinfiltreres, skal ledes til Vejles Spildevands rensnings-

anlæg igennem brøndene, som nævnt i afsnittet ”oplysninger i sagen”. 

 

Bemærkninger 

Der sættes ikke krav om miljøopkrævning vedr. vandafledningsbidraget, da Vejle Spildevand 

selv er bygherre på projektet. 

 

 

Ved uheld: 

Ved uheld, hvor der sker en forurening af vandløb og/eller kloaksystemet for regnvand eller spil-

devand, skal Vejle Kommune underrettes jf. Miljøbeskyttelsesloven § 71. Underretningen skal 

ske via alarmcentralen på telefonnr. 112. Alarmcentralen vil underrette kommunens beredskab, 

den fælles miljøvagtordning i Trekantområdet og Vejle Kommunes renseanlæg. Efterfølgende 

skal virksomheden hurtigst muligt orientere Teknik og Miljø om uheldet inde for forvaltningens 

åbningstid på tlf. nr. 76 81 00 00 eller industri@vejle.dk. 

 

Farligt affald: 

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) må ikke afledes til kloak, men skal håndteres og bort-

skaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Farligt affald 

skal afleveres til affaldsbehandler, der er registrerede i Miljøstyrelsens affaldsregister 

https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret.  

  

 

Klagevejledning 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) 

den 3. februar 2023. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber den 3. marts 2023. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk, www.borger.dk, eller 

www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgænge-

lig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for 

borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune 

fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageporta-

len. Du får besked om videregivelsen. 

mailto:industri@vejle.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret
http://www.vejle.dk/afgorelser
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, 

medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge Klageportalen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jacob Grønlund 

 

Kopiliste: 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning | stps@stps.dk 

Danmarks Naturfredningsforening | dn@dn.dk 

DN Vejle, v/Uffe Rømer | dnvejle-sager@dn.dk 

DOF | natur@dof.dk  

DOF Vejle, v/Sten Nielsen | vejle@dof.dk  

Friluftsrådet | fr@friluftsraadet.dk samt trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

mailto:stps@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
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Bilag 1 
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Bilag 2 
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Bilag 3 

 


