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Formål
Skibet Vandværk har ansøgt om udvidelse af vandværkets forsyningsområde. Skibet Vandværks
ønske om udvidelse skyldes vedtagelsen af lokalplan 1184.
Vejle Kommune har en interesse i, at flest mulige ejendomme får mulighed for at blive forsynet fra
et alment vandværk.
Dette tillæg omfatter udelukkende tilpasning af forsyningsområdet for Skibet Vandværk i Vejle
Kommune.
Hvis tillægget til vandforsyningsplanen godkendes, vil området være omfattet af de beslutninger,
der er truffet i Vejle Kommunes administrative del af vandforsyningsplanen, som er godkendt af
Byrådet den 16. december 2009 i sag nr. 344.
Historie
Skibet Vandværks forsyningsområde er senest fastlagt i Vejle Kommunes Vandforsyningsplan
2002-2012. Forbrugerne fra det tidligere Slelde-Stenager Vandværk er efterfølgende overtaget af
Skibet Vandværk.
Lovgrundlag
I § 14 i Vandforsyningsloven (lovbek. nr. 1199 af 30. november 2013) står, at
"Kommunalbestyrelsen udarbejder planer for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges,
herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg
skal have." I bek. om vandforsyningsplanlægning (bek. nr. 1318 af 21. december 2011) findes en
række overordnede krav til indholdet i en vandforsyningsplan.
I Vandforsyningslovens § 14a, stk. 2 står, at "almene vandforsyningsanlæg må ikke anlægge
vandledninger i strid med vandforsyningsplaner". Derfor må kommunen udarbejde tillæg i områder,
hvor man ønsker mulighed for vandforsyning fra et alment vandværk uden for de områder, der er
udpeget i den gældende vandforsyningsplan.
Ændringens omfang
Forsyningsområdet, som det ser ud før vedtagelsen af dette tillæg er vist i bilag 1.
Det ønskede forsyningsområde fremgår af bilag 2.
Indvindingstilladelse
Vejle Kommune har 2-5-2012 meddelt en indvindingstilladelse til Skibet Vandværk på 65.000 m3
pr. år. Tilladelsen udløber 1-7-2025. Vejle Kommune vurderer, at udvidelsen af forsyningsområdet,
kan rummes inden for indvindingstilladelsen.
Analyser af drikkevandet
Hyppighed og omfang af analyser er fastlagt af Vejle Kommune i et kontrolprogram på baggrund af
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bek. nr. 292 af 26. marts
2014). Vedtagelsen af dette tillæg vil ikke få betydning for Skibet Vandværks kontrolprogram.
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Tidsplan
Der kan ikke fastsættes nogen bestemt tidsplan for udbygningen af ledningsnettet for
vandværkernes udvidede forsyningsområde. Udbygningstakten vil være afhængig af lodsejernes
ønske om tilslutning til vandværket.
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidraget er fastsat af Skibet Vandværk, der efterfølgende har fået taksterne godkendt af
Vejle Kommune.
Vejle Kommunes vandforsyningsplan, administrativ del
Der gælder de samme bestemmelser for vandværk og borgere, der er omfattet af dette tillæg til
vandforsyningsplanen, som er angivet i selve planen. Yderligere oplysninger kan findes
i Vandforsyningsplan, administrativ del, som kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside.
Indsigelse
Dette tillæg har været fremlagt offentligt i 4 uger. Vejle Kommune har ikke modtaget indsigelser i
offentlighedsfasen. Tillægget er hermed godkendt,
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