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25. oktober 2011 

 

Beretning for Vandrådet i Faxe Kommune 2011. 

 
De nye vandplaner. 

Vandplanerne er som bekendt sendt i høring, og vil efterfølgende danne grundlag for de enkelte 

kommuners vandforsyningsplaner. De nye vandplaner har derfor meget stor betydning for alle 

vandværker, det er derfor vigtig i undersøger hvilke konsekvenser vandplanerne vil få i jeres 

indvindingsområde. 

De samlede vandplaner er ikke lette at overskue, derfor har Vandværksforeningen bedt om 

uddybende kort og modelresultatet på kommuneniveau som er lagt ud på FVD`s hjemmeside. På 

dette kortmateriale kan man se, at rigtig mange vandværker vil blive påvirket af vandplanerne. 

Samlet drejer det sig om 78 mio. m
3
 vandindvinding eller ca. 40 % af det vand som indvindes i dag, 

der er regnet med at der skal flyttes indvinding af 29 mio. m
3
 vand. Hvor meget boringer der skal 

lukkes eller flyttes i Faxe Kommune ved vi endnu ikke, vi har trods henvendelse ikke fået lov til, at 

deltage i den indstilling som Faxe Kommune har indsendt til Naturstyrelsen. 
Hvad kommer vandplaner så til at kostede de enkelte vandværker, skal man tro de udmeldinger som er 

kommet fra Miljøcentrene, vil det blive ca. 1.kr. pr udpumpet m
3
. 

 

Vandsektorloven. 
For et par år siden vedtog folketinget en ny vandsektorlov, som havde til hensigt at effektivisere 

vandsektoren. Udgangspunktet for lovforslaget var alene, at det skulle dreje sig om de kommunale 

vandværker, de skulle udskilles fra den kommunale administration ved, at ændre status som privat 

virksomhed. 

Hvad der skete ved vedtagelsen af loven er der nok ingen der ved, for de private vandværker som 

udpumpede over 200.000 m
3
 vand om året kom med i loven. Det vil sige de blev pålagt en årlig udgift på ca. 

kr. 100.000 formålet med loven var at gøre vandet billiger for forbrugeren. Grundlaget for lovforslaget var, 

at konkurrencestyrelsen havde udregnet, at prisen på drikke vand var steget 44 pct. på 10 år, men hos de 

privatejede vandværker var prisen kun steget 13 pct. men det havde man glemt at indregne. 

Den nye lov fratager også vandværkerne i at spare op, vi skal over en 10 års periode bruge de opsparede 

midler ved at sætte vandpriserne ned og optage lån til forbedringer. Det bliver ikke billigere, for ved 

indførelse af de nye vandplaner er der ingen vandværker der ved hvad de kommende års udgifter bliver for 

flytning af indvindingssteder og naturpleje det der kaldes grøn vækst. 

 

Beskyttelseszoner omkring boringerne på 25 m. 
Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget at der skal være en dyrkningsfri zone med en radius på 25 m rundt 

om almene vandværkers indvindingsboringer. Det eksisterende fredningsbælte som i dag er 10 m skal altså 

udvides betydeligt. Loven er trådt i kraft den 1. aug. 2011, det betyder at der ikke må pløjes, gødskes eller 

sprøjtes nærmere end 25 m fra vandværkernes boringer. 

Det er vandværkets ansvar, at der laves en aftale med ejeren og der indhentes en tro og love erklæring fra 

grundejeren om, at denne ikke overskrider grænsen på den 25 m. For denne udvidelse udbetaler vandværket 

en årlig godtgørelse på kr. 429,00 per vandindvindingsanlæg til den eller de grundejere som er omfattet af 

den dyrkningsfri zone. 

Det er ikke vandværkerne som skal føre tilsyn med, at landmanden overholder beskyttelseszonen omkring 

boringerne, det forventes at Plantedirektoratet udføre denne opgave, med overholdelse af forbuddet mod 

dyrkning, gødskning og sprøjtning. 
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Ansvarsfraskrivelsesklausul. 
Vandværksforeningen har udsendt en skrivelse hvor man anbefaler, at vandforsyningen udsender en 

Ansvarsfraskrivelsesklausul til sine erhvervskunder og indføjer den på sin hjemmeside. Formålet med 

skrivelsen er, at mange erhvervskunder er afhængige af en konstant vandforsyning, her tænker jeg på 

landmænd med automatvanding for dyr, erhvervskunder hvor vand indgår i produktionen og en afbrydelse af 

forsyningen kan have store konsekvenser. 

Ansvarsfraskrivelsesklausul gælder ikke, såfremt vandværket har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. 

Der anbefales i skrivelsen til, at den erhvervsdrivende tegner en driftstabsforsikring. 

 

Eurofins vagtordning for vandværker. 
 Eurofins har lavet en vagtordning for vandværker, så det er til komme i kontakt med et laboratorium døgnets 

24 timer alle ugens 7 dage, prisen for denne ordning er kr. 900,00 pr år for en udpumpet vandmængde under 

350.000 m
3 
pr. år, for de prøver der skal tages er det almindelig priser i forhold til den kontrakt man har med 

eurofins. 

Man kan sige vagtordningen er en forsikring, således at man altid kan i kontakt med en kompetent rådgiver i 

tilfælde med en eventuel forurening. 

 

Udenlandske laboratorier. 

Nogle vandværker er blevet kontaktet af udenlandske laboratorier om at udføre vandanalyser, der er der intet 

i vejen for at man kan indgå kontrakt med disse firmaer. Det man skal sikker sig fra disse firmaer er: 

1. At de udføres af et akkrediteret laboratorium. 

2. Og at det er en akkrediteret teknisk prøvning. 

Et udenlands laboratorium skal dog dokumentere, at de er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er 

anerkendt i et andet EU land. Måling og prøveudtagning skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning 

eller i nogle tilfælde i et særligt kvalitetssystem. 

Når en vandforsyning indgår aftaler med et udenlands laboratorium skal man sikre sig, at laboratoriet 

opfylder kravet til akkreditering i det på gældende land. 

Det er kommunen der er tilsynsmyndighed, og kommunen kan forlange dokumentation for at ovenstående 

krav er i orden. 

 

Brandhaner. 
Alle regulativer indeholder et punkt om gratis vand til beredskabet. Men det er ikke lovpligtigt, at 

beredskabet skal have gratis vand. Punktet om gratis vand kan blive et problem for vandværket der har et 

spild på over 10 %, for så skal de betale vandskat af det vand beredskabet bruger. Miljøministeriet har i 

oktober måned 2010 fastslået, at der ikke er lovgivet om, at det vand et beredskab bruger til brandslukning 

og lignende ikke skal betales. Vandværksforeningen anbefaler derfor vandværkerne, at revidere regulativet 

og fjerne punktet om gratisvand til beredskabet. 

 

Til sidst vil jeg minde jer om, at der er noget der hedder stikprøvekontrol af vandmåler jeg ved, at mange 

små vandværker udskifter deres vandmåler hvert 6 år, det er en dyr løsning, så overhold stikprøvekontrollen 

af vandmåler, selv om vandværkerne ikke bliver kontrolleret skal der kun en utilfreds forbruger til ruller 

lavinen, så husk det er jer i bestyrelsen der har ansvaret for at loven overholdes. 

 

Til orientering. 

Nødforsyning af drikkevand i flasker og tankvogn fra Faurkilde Aps, Kalundborg, som et abonnement 

ordning. Prisen er kr. 0,70 pr. måned pr. forbruger. For Rønnede Vandværk vil det blive kr. 9.250,00 pr. år. 

 

 

 

Arne Skovby 


