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Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny drikkevandsboring 
– Hampenbjergvej 4, 7362 Hampen 
 
Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at etablere og prøve-
pumpe en ny drikkevandsboring, som skal forsyne én husstand, på Ham-
penbjergvej 4, 7362 Hampen. Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkå-
rene bliver overholdt. 
 
Tilladelsen er givet i henhold til § 20 og §21 i "Lov om Vandforsyning 
m.v."1. Tilladelsen giver ikke lov til at indvinde grundvand fra boringen. En 
overtrædelse af de følgende vilkår kan medføre et efterfølgende krav om 
sløjfning af boringen. 
 
Ikast-Brande Kommune har i bilag 1 gennemført en screening efter Miljø-
vurderingsloven2 og har vurderet, at den nye boring ikke vil have en væ-
sentlig påvirkning på bestående anlæg og på omgivelserne. På baggrund 
heraf træffes afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver en miljøvurdering i 
henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven. 
 
Vilkår med tidsfrister 

 Senest 2 arbejdsdage før borearbejdet begynder, skal brøndboreren 
give besked til Ikast-Brande Kommune, sådan at kommunen har mu-
lighed for at føre tilsyn med borearbejdet. Brøndboreren skal også un-
derrette kommunen om, hvornår der prøvepumpes. 

 Senest 3 måneder efter etablering af boringen skal brøndborer ind-
sende jordprøver og borerapport til GEUS. 

 Senest 3 måneder efter etablering af boringen skal ejer eller bruger 
af boringen indsende fotos af boringen og dens overbygning til Ikast-
Brande Kommune. 

 
 
1 "Lov om vandforsyning m.v." (LBK nr. 1450 af 05-10-2020). 
2 "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM)" (LBK nr. 1976 af 27-10-2021). 
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 Senest den 08-06-2023 skal ejendommens nuværende drikke-
vandsboring (DGU-nr. 96.3234) være sløjfet, og Ikast-Brande Kom-
mune skal have modtaget sløjfningsrapporten som dokumentation. 
Den nye boring erstatter DGU-nr. 96.3234 og indvindingen derfra. 

 
Øvrige vilkår for tilladelsen 

Tilladelsens løbetid Denne tilladelse gælder indtil den 08-06-2023. 
 

Boring 

 
Der må etableres 1 ny boring. I boringen må der 
sættes 1 filter. 
Der må maksimalt bores til 25 m under terræn. 
Eventuelt med mulighed for at bore til en større 
dybde efter skriftlig eller mundtlig kontakt til 
Ikast-Brande Kommune. 
 

Boringsplacering 

(Se kort bilag 2) 
Hampenbjergvej 4, 7362 Hampen 
Matrikel 3b, Hampensø, Nr. Snede. 
Boringen må placeres inden for det røde område 
markeret på bilag 2. 
 

Forsegling Lerlag og siltlag skal reetableres i deres fulde 
tykkelse omkring forerøret. 
 

Prøvepumpning Boringen skal prøvepumpes med en ydelse på 
mindst 3 m3/t. Prøvepumpningen skal fortsætte 
indtil sænkningstragten har været stabil i mindst 
2 timer.  
 
Boringen skal pejles inden prøvepumpningen 
starter. Den første time efter prøvepumpningen 
er startet, skal boringen pejles med passende 
intervaller. Ligeledes skal boringen pejles ved 
prøvepumpningens afslutning. Boringen skal 
tilbagepejles flere gange de første 10 minutter 
og herefter med passende intervaller, indtil 
rovandspejlet er genetableret. 
 
På borerapporten skal brøndboreren notere: 
ydelse, tidspunkt for pumpestart og -slut, pejle-
data og tidspunkter for pejlingerne. 
 
Inden prøvepumpningen sættes i gang, skal 
brøndboreren lave en aftale med kommunen 
om, hvordan grundvandet ledes væk. 
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Pumpe Pumpen i boringen må maksimalt kunne yde 3 

m3/t. 
 

Vandanalyse Boringsejer skal få lavet en forenklet kontrol af 
grundvandet3. Vandanalysen skal foretages af et 
akkrediteret analyselaboratorium. En kopi af 
analyserapporten skal sendes til Ikast-Brande 
Kommune umiddelbart efter analysen er lavet. 
 

Boringens formål Formålet med boringen er forsyning af én ejen-
dom med drikkevand. 
 

Brøndborer A. Højfeldt A/S 
Mads Eg Damgårds Vej 52, 7400 Herning 
Tlf.nr.: 9712 0222 
E-mail: info@a-hoejfeldt.dk 

 
 
Øvrige vilkår for tilladelsen 
1. Boringen og grundvandet skal beskyttes. Der vil blive etableret et 

pumpehus, som skal fungere som overbygning. Pumpehuset skal leve 
op til de nationale regler for kategori A-boringer. Reglerne findes i 
Brøndborerbekendtgørelsen4 og siger bl.a.: 

a) Overbygningen skal være tæt og tør. 

b) Overbygningen skal være dækket af et fast, vandtæt, vejrbestan-
digt og tætsluttende låg eller dæksel. 

c) Forerøret skal foroven være afsluttet mindst 20 cm over bunden af 
overbygningen eller 50 cm over det omkringliggende terræn. 

a) Forerøret skal afsluttes med en tæt forerørsforsegling. 

b) Der skal være terrænfald væk fra boringen. 

2. Boringens overbygning må først etableres, når nødvendige tilladelser 
er indhentet.  

3. Omkring boringen skal der udlægges en beskyttelseszone med en 
radius på 5 meter5. I beskyttelseszonen må der ikke gødes, sprøjtes, 

 
 
3 § 7, stk.1 i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" (BEK nr. 

2361 af 26-11-2021). 

4 Kapitel 2 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land" (BEK nr. 

1260 af 28-10-2013). 

5 § 9, stk. 4 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land" (BEK 

nr. 1260 af 28-10-2013) og § 24 i "Lov om miljøbeskyttelse" (LBK nr. 100 af 19-01-2022). 
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udbringes spildevandsslam, fyldes marksprøjte eller opbevares ting el-
ler kemikalier. Beskyttelseszonen bør sikres ved fysisk afmærkning. 

4. Boringens overbygning må kun anvendes til at beskytte boringen, 
filteranlæg, pumper og evt. tilhørende elinstallationer. Der må ikke 
opbevares andet i/under overbygningen. 

5. Vand fra prøvepumpningen skal nedsives via harper på terræn for at 
ilte vandet.  

6. Boringen må ikke give anledning til støjgener og skal derfor etableres 
med en dykpumpe. 

7. Boringen skal placeres minimum 5 m fra bygninger og skel. 

8. Boringen skal have en vandmåler, elmåler eller timetæller, så de op-
pumpede vandmængder kan registreres. Ikast-Brande Kommune kan 
til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. 

9. Boringens DGU-nummer skal afmærkes tydeligt på boringen. 

10. Boringen skal laves, så den kan pejles, og pejlestudsen skal være tæt. 

11. Hvis boringen alligevel ikke skal bruges (fx hvis den ikke yder nok 
vand, eller hvis Ikast-Brande Kommune ikke kan give en tilladelse til 
at indvinde grundvand fra boringen), skal den sløjfes af en brøndbo-
rervirksomhed med lovpligtigt A-bevis. 

12. Boringen må aldrig erstattes af en ny boring – heller ikke en såkaldt 
"erstatningsboring" – uden at Ikast-Brande Kommune har givet tilla-
delse til det. 

13. Boringen skal løbende holdes ved lige. Men der må ikke ske større 
ændringer ved den (fx ny pumpe, overboring, flyttes op eller ned i ter-
ræn) uden at Ikast-Brande kommune har givet tilladelse til det. 

 
Erstatningsregler 
Ejeren af boringen har pligt til at udbetale erstatning, hvis etableringen 
eller brugen af boringen medfører, at der sker skade i bestående forhold 
(herunder beskyttet natur), som skyldes ændring af grundvandsstanden, 
vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer6. 
 
Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmå-
let af Taksationsmyndighederne7. 
 

 
 
6 § 23 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 1450 af 05-10-2020). 

7 Taksationskommissionen for Ringkøbing, c/o Retten i Herning, Nygade 1-3, 7400 Herning. 
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Klagevejledning 
Hvis du vil klage over denne tilladelse eller afgørelsen om, at der ikke er 
krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Sådan gør du, hvis du vil klage: 
Gå på www.naevneneshus.dk. 
Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen.  
Du skal logge ind med NemId. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatper-
son) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle kla-
gen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får penge-
ne tilbage, hvis du får medhold i klagen. 
 
Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du 
sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. 
Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive 
fritaget fra at bruge Klageportalen. 
 
Tilladelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får 
besked, hvis andre klager over tilladelsen eller afgørelsen om, at der ikke 
er krav om en miljøvurdering. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 
 
Bemærk, hvis denne tilladelse giver tilladelse til at etablere en ny boring, 
må arbejdet med at etablere den nye boring ikke påbegyndes inden klage-
fristens udløb. Hvis tilladelsen påklages inden for klagefristen må arbejdet 
med at etablere boringen ikke påbegyndes før der foreligger en afgørelse 
fra klagenævnet8. 
 
Du har desuden mulighed for aktindsigt. 
 
Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag 
inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens 
hjemmeside. 
 
 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig. 

 
 
8 § 78, stk. 3 i "Lov om vandforsyning m.v." (LBK nr. 1450 af 05-10-2020). 

http://www.naevneneshus.dk/
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Med venlig hilsen 
 
Rikke Pechüle Arndt Madsen 
Grundvand 
 
 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1 – Redegørelse 
Bilag 2 – Kort med borested 
Bilag 3 – Oversigtskort 
 
 
Kopi sendt til 
 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): ikast-brande@dn.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 
 Gunnar Olsen, A. Højfeldt A/S (brøndborer): go@a-hoejfeldt.dk  
 Jette Nielsen, Naturstyrelsen, Søhøjlandet (ansøger): jbje@nst.dk  
 
  

mailto:ikast-brande@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:go@a-hoejfeldt.dk
mailto:jbje@nst.dk
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Bilag 1 - Redegørelse 
 
Ansøgning 
Ansøger har søgt om tilladelse til at etablere en ny boring med en forven-
tet dybde på 20-25 m. Fra boringen ønskes det at indvinde 170 m3 grund-
vand pr. år med en ydelse på 3 m3/time til drikkevand.  
 
Indvinding fra den nye boring skal erstatte indvinding fra den eksisterende 
brønd (DGU-nr. 96.3234), der er 2-4 m dyb, og som leverer vand af util-
fredsstillende kvalitet. Det er ikke muligt at tilslutte ejendommen til almen 
vandforsyning grundet ejendommens placering i skov og afstanden til 
eksisterende ledningsnet.  
 
Sammenfattende vurdering 
Ikast-Brande Kommune vurderer ud fra redegørelsen, at den nye boring 
og den tilhørende prøvepumpning er miljømæssig forsvarlig, og at projek-
tet ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad.  
 
Geologi og grundvand 
Geologiske data fra de nærmeste omkringliggende boringer (DGU-nr. 
96.1940, 96.1749, 96.2317 og 96.2219) viser, at de øverste aflejringer 
ned til ca. 27 m under terræn består af sand. Herefter følger aflejringer af 
ler fra ca. 27-60 m under terræn og varierende aflejringer af sand, ler og 
silt fra 60-87 m under terræn.  
 
Data fra nærliggende boringer (DGU-nr. 96.1940 og 96.1749) viser, at 
rovandspejlet ligger ca. 8-9 m under terræn. Ud fra en sammenligning af 
terræn - og potentialekurver (for det mest terrænnære grundvandsmaga-
sin) vurderes grundvandsspejlet at kunne findes i en dybde af omkring 2,5 
m under terræn ved borestedet. 
 
Ifølge potentialekortet for det terrænnære grundvandmagasin, forventes 
grundvandet at strømme i en vestlig retning ved borestedet. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer det sandsynligt, at der kan findes et 
egnet indvindingsmagasin inden for den tilladte boredybde. Dette er vur-
deret ud fra geologien og afstanden til grundvandsspejlet.  
 
Borestedet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), indenfor nitrat – og sprøjtemiddelfølsomt indvindingsområder (NFI 
og SFI), indsatsområde (IO) og i indvindingsoplandet til Ejstrupholm 
Vandværk. Det vurderes, at den forventede indvinding hverken vil påvirke 
mængden eller kvaliteten af det vand Ejstrupholm Vandværk pumper op, 
da den nye boring ligger ca. 7,6 km opstrøms for vandværket.  
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Borestedet er placeret i et område, hvor der ikke forventes at forekomme 
oversvømmelser ved en 5 års regnhændelse. 
 
Påvirkning af grundvand 
Borestedet ligger inden for grundvandsforekomst nr. 
DK108_dkmj_1065_ps og DK105_dkmj_1079_ks, som er regionale 
grundvandsforekomster og DK108_dkmj_1024 og DK108_dkmj_1012_ps 
som er dybe grundvandsforekomster. Det generelle miljømål for grund-
vandsforekomster er god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Den 
kvantitative tilstand for grundvandet i Ikast-Brande Kommune er god, 
hvilket vil sige, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannel-
sen. Den kemiske tilstand for grundvandet er ligeledes god, og der er 
dermed ikke risiko for overskridelse af kvalitetskravet på 50 mg/l for ni-
trat.  
 
Påvirkning af nærliggende boringer 
De nærmeste boringer er DGU-nr. 96.2317 (undersøgelsesboring) og 
DGU-nr. 96.1940 (husholdningsboring), som ligger hhv. 300 m og 350 m 
sydøst for borestedet. Boringen og den fremtidige indvinding tjener det 
samfundsmæssige formål at forsyne én ejendom med drikkevand. Ikast-
Brande Kommune vurderer ud fra indvindingens begrænsede størrelse, at 
boringen og den forventede indvinding ikke vil have nogen betydning for 
muligheden for at indvinde grundvand fra boringerne DGU-nr. 96.2317 og 
DGU-nr. 96.1940, både hvad angår mængde og kvalitet. 
 
Påvirkning af natur og vandløb 
Ifølge den gældende Vandområdeplan for Jylland og Fyn 2015-2021 er der 
krav om, at en indvinding ikke i sig selv eller akkumuleret må medføre at 
vandløb tilstandsforringes eller ikke kan opnå fastsatte miljømål bestemt 
ved økologiske miljømål for bentiske invertebrater (smådyr, DVFI), ma-
krofytter (vandplanter, DVPI) og fisk (DFFVa/ø). Ikast-Brande Kommune 
benytter ”Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027” som datagrund-
lag i sagsbehandlingen.  
 
Vandløb 
Det nærmeste vandløb er Afløb fra Ålerenden, som løber i en afstand 360 
m nordvest for borestedet. Vandløbet er både §3-beskyttet og medtaget 
og målsat i Vandområdeplanerne9. Vandløbsstrækningen har ukendt øko-
logisk tilstand for bentiske invertebrater, makrofytter og fisk. Den samle-
de økologiske tilstand for vandløbsstrækningen er dermed ukendt. Stræk-
ningen er målsat til god økologisk tilstand. 

 
 
9 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016, samt udpeg-

ninger på MiljøGis til Basisanalyse til Vandområdeplan 2022-2027.  
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Boringen og den fremtidige indvinding tjener det samfundsmæssige for-
mål at forsyne én ejendom med drikkevand. Det vurderes på baggrund af 
indvindingens begrænsede størrelse, at boringen og den forventede ind-
vinding ikke vil påvirke vandstanden eller vandføringen i vandløbet. 
 
Desuden vil indvindingen fra den nye boring erstatte indvindingen fra bor-
ing DGU-nr. 96.3234, som sløjfes i forbindelse med etableringen af den 
nye boring. Mængden af grundvand, det er tilladt at indvinde i området, 
vil derfor være uændret, og den forventede indvinding medfører dermed 
ingen øget påvirkning af omgivelserne.  
 
På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at borin-
gen og den nye indvinding hverken i sig selv eller som en del af den sam-
lede påvirkning vil medføre en forringelse af vandløbets tilstand. Samtidig 
vurderes det, at projektet hverken direkte eller indirekte vil forhindre mål-
opfyldelse eller medføre en tilstandsændring af vandløbet.  
 
Natur 
Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en sø, der er beliggende ca. 
40 m syd for borestedet. Se oversigtskort i bilag 3. 
 
Boringen og den nye indvinding tjener det samfundsmæssige formål, at 
forsyne én ejendom med drikkevand. Det vurderes på baggrund af indvin-
dingens begrænsede størrelse, at boringen og den forventede indvinding 
ikke vil medføre en påvirkning af §3-beskyttede naturtyper.  
 
Boringen ligger inden for søbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttel-
seslinjen. Sagen har derfor været i høring hos Ikast-Brande Kommunes 
naturmyndighed, som ikke havde bemærkninger til boringens placering. 
Naturmyndigheden har desuden meddelt dispensation til placering af bor-
ingens overbygning inden for søbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyt-
teseslinjen.  
 
Natura 2000-områder 
Borestedet ligger inden for Natura 2000-område nr. 53, Sepstrup Sande, 
Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov.  
 
Boringen og den nye indvinding tjener det samfundsmæssige formål, at 
forsyne én ejendom med drikkevand. Det vurderes på baggrund af indvin-
dingens begrænsede størrelse, at boringen og den forventede indvinding 
ikke vil påvirke Natura2000-området.  
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Derudover er det ikke muligt at placere boringen uden for Natura2000-
området, da anlægget skal placeres i tilknytning til beboelsen, og der ikke 
er mulighed for tilslutning til anden vandforsyning.    
 
Det er dermed ikke nødvendigt at lave en nærmere vurdering af prøve-
pumpningens og indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området10. 
 
Bilag IV-arter 
Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters 
forekomst omkring borestedet. I området (inden for DCE’s kvadrant) fin-
des følgende arter: Brun-Flagermus, Langøret Flagermus, Sydflagermus, 
Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Ulv. 
 
Boringen og den fremtidige indvinding tjener det samfundsmæssige for-
mål at forsyne én ejendom med drikkevand. Ikast-Brande Kommune vur-
derer på baggrund af indvindingens begrænsede størrelse, at boringen og 
den forventede indvinding ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plan-
tearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 
 
Forureningskilder 
Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) 
inden for en afstand af 1,6 km fra borestedet. Det vurderes derfor usand-
synligt, at boringen og den forventede indvinding vil kunne påvirke regi-
strerede forureninger eller deres mobilitet. 
 
Det er registreret, at ejendommen har et nedsivningsanlæg. Anlægget er 
beliggende ca. 300 m nordøst for borestedet. Anlæggets placering er fun-
det ud fra et kortbilag fra en tidligere sag om spildevandsforholdene på 
ejendommen, og placeringen er bekræftet af ejer. Ikast-Brande Kommune 
vurderer på baggrund af afstanden til nedsivningsanlægget, at anlægget 
ikke kan påvirke vandkvaliteten i den nye boring. 
 
Støj 
Der er stillet vilkår om, at boringen ikke må give anledning til støjgener. 
Dette efterkommes ved at etablere boringen med en dykpumpe. Da 
grundvandet køler dykpumpen ved drift, kan overbygningen desuden hol-
des lukket hele året. På denne måde kan lovkravet om en tæt overbyg-
ning overholdes hele året rundt. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at etableringen af den nye boring samt 
ren- og prøvepumpning af den, kun i begrænset omfang vil give anledning 

 
 
10 §§ 6-7 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter" (BEK nr. 1595 af 06-12-2018). 
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til støjpåvirkning af omgivelserne, og kun i en kortere periode i forbindelse 
med borearbejdet. 
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Bilag 2 – Kort med borested (ikke målfast) 
Boringen må placeres inden for det røde område.  
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Bilag 3 – Oversigtskort (ikke målfast) 
Kort, der viser borestedet, aktive boringer, nærliggende beskyttet natur 
og beskyttede vandløb samt Naatura2000-område. 


