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Referat af Panelmøde, afholdt i Aars Messecenter onsdag d. 30 august 2006. 
 
 
Region Nord afholdte den 30. august et panelmøde i Messecentret i Aars, hvor emnet og 
overskriften var: 
 
Fremtidens Vandforsyning i Danmark efter strukturreformens ikrafttrædelse  
1. januar 2007       
Panelet var sammensat af personer, således at forskellige politiske og faglige grupper kunne komme 
til udtryk med hver deres bud på fremtidens vandværksdrift, ligesom at der efter den indlagte pause, 
var mulighed for tilhørerne, at komme med synspunkter – spørgsmål og/eller kommentarer. 
 
Panelets deltagere var: 
 
Kristen Simonsen Formand for vandværksforeningen Region Nord (ordstyrer) KS 
Steen Gade  Miljøpolitisk ordfører for partiet Socialistisk Folkeparti SG 
Ejvind Vesselbo Miljøpolitisk ordfører for partiet Venstre  EV 
Henry Jensen  Formand for Teknik og Miljø i Ringkøbing Amt  HJ 
Poul Rosen  Formand for Teknik og Miljø i Morsø Kommune  PR 
Bent Soelberg Direktør i Vandværksforeningen FVD.   BS 
 
KS indledte med nogle praktiske bemærkninger og nævnte bl.a. at der i Nordjyllands Amt er 
udpeget 40 OSD områder, hvor der skal udarbejdes en indsatsplan for hver af disse, og da der for 
nuværende kun er lavet 6 – 8 af disse indsatsplaner, bliver der noget for de ny kommuner at tage fat 
på. 
Også de åbne sår i indvindings - oplandene fik en bemærkning med på vejen. KS fandt at der ligger 
en stor opgave i at få ført behørigt tilsyn og få fastlagt en procedure for sløjfning af gamle brønde 
og boringer samt grusgrave, da disse en er fortsat truende forureningskilde. 
Alle politiske partier er samstemmende enige om, at vi i Danmark skal have urenset drikkevand. 
Hvordan ligger det med renoveringen af byernes kloak ledningsnet? 
Når forbrugerne køber drikkevand på flaske, har samme vand været igennem en renselses proces, 
men de må vandværkerne ikke. 
KS berørte til slut i sit indlæg regeringens mål om at indføre programmet ”Serviceeftersyn i 
Vandsektoren”. 
Formålet er bl.a. at adskille de offentlige vandforsyninger fra kommunerne, for derved at lave 
vandforsyningen mere gennemskuelig. 
Det vil sige at de offentlige vandforsyninger i fremtiden skal fremlægge års beretninger – 
budgetforslag samt et fyldestgørende takstblad. 
I den private vandforsyning er det dog den siddende bestyrelse i det enkelte vandværk som er 
ansvarlig for at det vand der leveres til forbrugeren, opfylder alle betingelser med hensyn til 
vandkvaliteten. 
 
KS gav herefter ordet til Ejvind Vesselbo. 
EV takkede for indbydelsen og fandt det var en god ide` at sammenkalde til drøftelser, hvor alle 
indenfor vandsektoren kunne komme til udtryk med sine synspunkter og meninger. 
EV nævnte de politiske drøftelser der havde været med hensyn til vandsektorens fremtid. 
De politiske partier var/er ikke enige, f.eks. hvordan de ydre rammer for vandsektoren skulle 
formaliseres. 
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Målet om at vandsektoren skulle administreres efter ”hvile i sig selv” principper er man dog enige 
om, men hvorvidt om der skal indføres et prisloft, er endnu ikke færdigbehandlet. 
EV ønskede en klar formulering af bestemmelserne i ”hvile i sig selv” princippet. 
Der er fremsat forslag til at lave et såkaldt ”vandtilsyn”, som kunne oprettes centralt eller statsligt, 
hvor man kunne gå ind og hvad for priser der er rimelige, ligesom at man ad den vej kunne få et 
sammenlignings grundlag, vandværkerne imellem. 
Det er dog for EV en klar forudsætning, at de penge der kommer ind i vandsektoren, skal forblive 
der, i minimum 5 år. dog er der intet i vejen for at samme penge kan forblive i vandsektoren 
fremover, dog med forudsætning at disse penge ikke må anvendes til andre formål. 
 
Til slut nævnet EV nogle betragtninger vedrørende den private sektor, hvor han måske kunne 
forudse, at når der var tale om netop private ”firmaer”, kunne man måske få den tanke at sælge 
”Firmaet” og tjene nogle penge på det. 
Der er dog fastsat nogle beskatnings rammer ved et evt. salg, således at beskatnings procenten 
ligger på 60%, hvilket skulle afholde de fleste for at begynde at lege med den tanke. 
 
Næste deltager på podiet var Steen Gade. 
Som indledte med at sige, at det er vigtigt at få en god miljøpolitik i de nye storkommuner, og 
henviste til tilhørerne, som jo alle beskæftigede sig med vand. 
Steen Gade glædede sig over det initiativ som FVD har iværksat med at oprette et Vandråd i de ny 
kommuner. 
Der skal ikke være tvivl om at der i fremtiden skal påses større opmærksomhed på 
miljøforvaltningen i kommunerne, og her kan i som vandværksfolk være med på linien, også for at 
der ikke skal ske en forringelse på miljøområdet. 
Temaet ”Rent drikkevand” bliver udfordret på mange måder. I virkeligheden kender vi jo den, for 
vi har diskuteret den i mange år. Der er som målsætning et ønske om at landbrugets brug af 
sprøjtemidler skal sættes ned 
Om pesticid forureningen, kan den vel betragtes som en ”bombe”, i hvert fald er det fortidens 
synder, som nu bliver synliggjort, i takt med at der konstateres flere og flere forurenede brønde og 
boringer. 
Vi må derfor forudse at vi i fremtiden må se i øjnene, at der vil forekomme flere og  flere 
forurenede kildepladser 
Heldigvis kan det dog tilføjes, at det man kommer på jorden i dag, ikke er så skadeligt, som de 
midler der blev anvendt tidligere. 
Der har tidligere været anvendt den teori, at blot der var et solidt lerlag, var grundvandet sikret, men 
seneste og nye undersøgelser fortæller nu, at det ikke behøver at være tilfældet, da revner i lerlaget 
kan være en direkte vej for pesticiderne ned til grundvandet. 
Derfor kan det vække en vis bekymring overfor brugen af sprøjtemidler. 
Vi vil kæmpe for at vi fremover kan drikke vores grundvand, uden at der er tilført en omfattende 
teknisk rensning. 
I tilfælde, hvor det kan blive nødvendigt med en rensning, kan det i alle tilfælde kun være tale om 
en rensning i en tidsbegrænset periode. 
SG efterlyste en model for en teknologisk udvikling for vandsektoren, ligesom han fandt at det 
oplæg til et ”Vandtilsyn” skulle være mere brugervenligt, en det fremlagte forslag, og slutte sit 
indlæg med at glæde sig over, at der er så mange aktive indenfor den private vandsektor. 
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Harry Jensen indledte sit indlæg med at pointere, at det er vigtigt at vide hvor og i hvilken retning 
man vil hen, og det også vigtigt at vide hvad det er vi arbejder med. 
Som udgangspunkt nævnte han, at grundvandet kender ingen grænser. 
Ringkøbing Amt har en indvindingstilladelse på ca. 200 mil. kubikmeter pr. år. 
En tredjedel går til vandværkerne og en anden tredjedel går til markvanding og industri m.m. så det 
er kun en ca. 60%– 70% vi udnytter om året. 
I Amtet er det vigtigt at vi har den fornødne viden, så vi kan levere den rigtige mængde og i den 
rigtige kvalitet. 
Det kan vi, fordi vi er i besiddelse af den viden, som synliggør vand resurserne i vores område. 
I Amtet giver vi også indvindings tilladelser, og det gør vi ud fra den stedkendte viden vi har i 
området, således at ingen forlods kan komme i klemme, ved at forsøge indvinding, hvor vi ved at 
resultatet på forhånd er håbløst. 
Vi føler at nitratindholdet for nuværende er faldende, i hvert fald i de øvre magasiner, men vi ved jo 
også godt at der er noget på vej ned, hvilket jo skyldes fortidens synder. 
Det havde været rart om man tidligere havde haft den fornødne viden om pesticidernes skadelige 
virkning, så vi ikke skulle bøvle med alskens forureninger i dag. 
HJ nævnte også punktkilderne, som en forurenings trussel og var spændt på om kommunerne var i 
stand til at håndtere opgaven fuldt og helt. 
Han så den decentrale vandforsyning som afgørende for at der ikke er langt fra beslutningstagerne 
til udførelse af opgaverne. 
HJ nævnte til slut, at fremtidig kortlægning overgår til staten og kommunerne skal varetage 
indsatsplanerne, hvilket han både kunne se fordele og bagdele ved, men udtrykte håb om at der ikke 
ville gå ”Christiansborg” politik i vandsektoren. 
 
Indlæg af Bent Soelberg FVD. 
Det er ikke bare kommunalreformen, der får betydning for vandsektoren, men i høj grad den 
lovgivning som kommer med regeringens forslag til serviceeftersyn af vandsektoren. 
Staten, eller de 7 miljøcentre overtager kortlægningen, og kommunerne overtager vandforsynings 
administrationen. 
Fremover får kommunerne bl.a. ansvaret for: 
Indsatsplanlægningen – Koordinationsforum – Ansvaret for Indvindings tilladelser – Tilladelse for 
Vandforsynings anlæg – Ansvaret for påbud om sløjfning af gl. brønde og boringer. 
Man kan måske tvivle på om kommunen er klar til at klare disse opgaver, og man kan tvivle på om 
vandværkerne er klar til at løse fremtidens vandforsyning, sammen med kommunen. 
FVD er af den opfattelse, at kun de store vandværker er i stand til at løfte opgaven, og kun igennem 
det fællesskab, der dannes i Vandrådene, hvor også gerne de kommunale vandforsyninger deltager. 
Vedrørende ”Serviceeftersyn af Vandsektoren, gav BS udtryk for at FVD som helhed er meget 
enige i regeringens forslag og målsætning, nemlig at: 
 Vandsektoren skal være så effektiv som mulig 
 Vandsektoren skal yde bedst mulig kvalitet og service 
 Forbrugeren sikres vand til en rimelig pris 
 Der skal skabes gennemsigtighed og sammenlignelighed 
men er ikke helt enige i alle midler for at nå denne målsætning. 
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For nuværende ser det som der er politisk flertal for  
At der indføres Benchmarking for alle vandforsyninger med indvinding over 200.000 km3. årligt 
At der indføres miljø og energi ledelse 
At der sker en adskillelse af myndighed og drift for kommunale vandforsyninger 
At års regnskabsloven også skal gælde for den kommunale vandforsyning 
At der laves regler for salg af kommunale vandforsyninger 
At der laves en prisloft regulering 
At der oprettes vandtilsyn og kontaktudvalg 
At der oprettes en teknologi udviklingsfond. 
Flere af disse tiltag vedrører udelukkende de kommunale forsyninger, men de private bliver i høj 
grad også berørte heraf. 
 
Med hensyn til Benchmarking, som skal være gældende for vandforsyninger med en 
indvindingstilladelse på over 200.000 kubikmeter årligt, vil det berøre ca. 150 af FVD`s 
medlemmer, og FVD ønsker i høj grad at være med til udformningen af denne benchmarking. 
FVD ser det som et værktøj til bedre ledelse og effektivitet, og håber på at der kan udformes en 
model, som tilgodeser de mindre vandforsyninger. 
Dog er forslaget om en prisreguleringsmyndighed en utopi, da forskellene i de enkelte 
vandforsyninger er meget forskellige i deres funktioner, hvorfor en direkte sammenlignelighed ikke 
umiddelbart er mulig, hvilket igen giver udslag i prisniveauet. 
 
Om Miljø og arbejdsledelse, hilser FVD forslaget velkommen, og i øjeblikket arbejder FVD på et 
simpelt system, beregnet for mindre vandforsyninger, og som påregnes at ville indgå i drøftelserne 
med Miljøstyrelsen. 
 
De private vandværker har altid været omfattet af års regnskabs loven og hvad der deri ligger. 
FVD ser frem til at også kommunale forsyninger bliver omfattet af samme lovgivning, hvorved alle 
forsyninger bliver ligestillet. 
 
BS stillede det spørgsmål: Hvorfor skal vi have prisloft og vandtilsyn? 
De private vandværker er forbrugerejede, det vandværk som leverer ens vand, er man også medejer 
af, så man selv, som beslutningstager, sikre at man ikke betaler mere for sit vand, end strengt taget 
nødvendigt. 
Prisen for det hhv. billigste og dyreste vand andrager måske 1150,- kr./år, eller ca. 100,- kr. mdr. 
Denne lille prisforskel burde ikke være anledning til at oprette en central prisregulerings 
myndighed. 
I øvrigt skal de private vandværker, hvert år, have godkendt sit takstblad hos kommunen, som 
hermed godkender alle prisstigninger, set ud fra vandværkets regnskab og budget forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Om fremtiden kom BS med sine betragtninger således: 
Udviklingen med at professionalisere vandværkerne kommer nok til at gå hurtigere, end først 
betragtet. 
Vandværkerne i de enkelte kommuner er nødt til, sammen, at indgå i et tættere samarbejde med 
kommunen om den fremtidige vandforsyning. Både med hensyn til drift og forsynings sikkerhed. 
Om ikke andet, så på det administrative plan, ser vi at flere og flere vandværker slår sig sammen, 0g 
ansætter en professionel administrator, til at håndtere disse opgaver. Gennemføres regeringens 
forslag om at Benchmarking kun skal gælde for forsyninger med over 200.000 kubikmeter. vil en 
del vandværker nok være tilbageholdne overfor en sammenlægning, da førnævnte grænse da 
overskrides.  
 
BS kunne i fremtiden se 2 modeller foran sig. 
Den første model er at 2 eller flere vandværker slår sig sammen i et kontor fællesskab, hvor de 
administrative udgifter deles efter en fordelingsnøgle. 
 
Den andel model kunne være en opdeling i indvindings selskaber og forsynings selskaber. 
 
Sideløbende nævnte BS Vandrådene, som en effektiv organisation i de enkelte kommuner, som 
kunne løse enkelte og løbende opgaver 
 
Hvis bestyrelserne i den private sektor skal fungere professionelt, skal der tilføjes 40 mil. kr. årligt, 
så det er ikke i den private sektor der skal findes besparelser, tværtimod forventes det, at indførelsen 
af Benchmarking vil betyde forøgede omkostninger til fornyelser og henlæggelser. 
 
Sidste indlæg fra paneldeltager er af Poul Rosen, som også omtalte omfanget af de udførte 
indsatsplaner i Morsø Kommune, som for størstedelen er udført med slæbemetoden. 
Der er 38 vandforsyninger på Mors, hvor forskelligheden i driftsmetode og prisniveau er stor. 
Et vandværk fik udført en tilstands rapport, hvilket udløste en investering på omkr. 1 mil. kr. men 
hvor så slutresultatet nu er et meget velfungerende og fremtidssikret vandværk. 
PR efterlyste en model, hvor man kunne uddele en pris for ”god opførsel”. 
Han mente hermed, at ikke bare landmænd, men i høj grad også parcelhus ejere, er bevidste om 
deres brug af og hvilke mængder der bruges af kemikalier. 
Det burde være en selvfølge, at afgrøderne skal være afstemt således, at der ikke bruges unødige 
mængder af kunstige tilsætninger. 
PR efterlyste også et værktøj til registrering og/eller holde ”øje med” kommende evt. kommende 
punktkilde forurenings kilder. 
 
Efter en kort pause, hvor der var mulighed for at forfriske sig med kaffe – øl eller en vand, fortsatte 
mødet, hvor der nu var lagt op til spørgsmål fra tilhørerne i salen. 
 
Flere gav udtryk for deres tilfredshed med det arrangerede møde, og så det som en god mulighed for 
at få drøftet vigtige spørgsmål med kompetente personer. 
En udtrykte sin bekymring for at nogle politiske partier lod hånt om erhvervenes muligheder for 
udvikling, for til gengæld at tilgodese miljøet i et overfortolket omfang. 
SG appellerede til, at man i videst omfang, benyttede sig af den ny viden, der til stadighed bliver 
tilført området, ligesom han anbefalede en sonering af grundvandsmagasinerne, inden en 
indsatsplan udarbejdes. 
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SG var overbevidst om at kommende opgaver kunne løses af kommunerne og vandværkerne i 
fællesskab. 
 
Der var spørgsmål om grænseværdiernes fastsættelse. 
Det virker som om, at i takt med at analyse laboratorierne bliver bedre til at måle, bliver 
grænseværdierne også droslet ned til et lavere niveau. 
Samme spørger fremsatte et sit synspunkt på, at såfremt en m3. vand koster 33,- kr. så er de 30 kr. 
af denne pris gebyrer, og fortsatte med at mene at de små vandværker blev glemt i systemet. 
 
EV besvarede, at ikke alle pengene fra de nævnte beløb har relation til vandforsyningen, men 
størstedelen til spildevands behandlingen. 
Det er dog rigtigt, at der i årene, hvor grundvandsgebyret har eksisteret, er indbetalt, og brugt 
mange penge på udarbejdelsen af indsatsplaner. 
EV var af den overbevisning, at samme indsatsplaner, ikke endnu havde fået den nødvendige 
bevidsthed i befolkningen, hvorfor det var nødvendigt med gentagne oplysnings kampagner. 
EV mente dog ikke at de små vandværker blev glemt, da der i en lang periode, er brugt ikke så få 
midler på området. 
Hvor der er en mulighed for at hente rent vand, skal der ikke gives tilladelse til rensning. 
Dog, hvor alle muligheder er udtømte, kan der gives tilladelse til en rensning af drikkevandet. 
SG kommentarer var, at der skal bruges kræfter på at få kommunerne i omdrejninger, ligesom at 
han fandt det naturligt, også at inddrage de små vandværker i kommende drøftelser. 
SG ville ikke være med til at et vandværk kan sælges til private firmaer. 
HJ frygtede at nogle kommuner ikke kunne opfylde kommende forpligtigelser. 
For nuværende kunne Amtet gå ind og f.eks. købe en ejendom, hvor der var en truende forurening, 
jævne ejendommen med jorden, for derved at skabe de rette forhold. 
HJ kunne også oplyse, at ved de seneste målinger, kunne det konstateres, at nitratudvaskningen er 
for nedadgående. 
 
Næste spørger fremsatte en mængde tal, for at belyse om en evt. prispolitik. 
EV mente at en prispolitik ikke er relevant, og ingen ”københavner” kan fastsætte en pris på 
landsplan. 
BS`s kommentar var, at eftersom vandværkerne drives vidt forskelligt, vil priserne også blive 
forskellige. 
EV anså det som en rimeligt fornuftigt tiltag, såfremt man i ekstreme tilfælde benyttede sig af 
muligheden for at rense for BAM. 
SG anførte, at Østersøen aldrig havde været så forurenet som for nuværende, hvilket han mente 
kom fra landbrugets udledninger af kvælstof. 
Dog kan det ses, at vandafgiftet virker, forbruget er faldende. 
Miljøafgiften virker, og skal bruges til miljøfremmende indsatser. 
EV mente dog at forureningsgraden i Østersøen, i hovedtrækkende skyldes de omkringliggende og 
stærkt forurenende Østlande, som endnu ikke har styr på deres rensning af spildevand. 
 
En deltager fremsatte sit synspunkt på det ufornuftige i at parcelhusejere, uden at skulle 
dokumentere sit forbrug, kunne bruge alle kemikalier uhæmmet. 
Samme fremsatte sit synspunkt, hvor et vandværk var nægtet brug af en nyetableret boring, hvor 
grænseværdien for indholdet af BAM ikke er overskredet. 
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SG undrede sig over afgørelsen, og forudså at vandværket måtte lukke. 
Privates brug af kemikalier kan ikke forbydes, men må nedbringes ved hjælp af oplysnings- 
kampagner. 
HJ mente det ser ikke så sort ud, det kommer an på at viljen hos alle. 
PR. kunne ønske at alle ville ændre adfærd med hensyn til brug af pesticider. 
 
KS afsluttede debatten, og takkede de ca. 85 for fremmødet, ligesom han takkede deltagerne i 
panelet for en udbytterig information, samt velvillighed til at besvare de stillede spørgsmål fra 
forsamlingen. 
 
 
Lars Kærsgaard 
Referent. 
 
 
  
 
 
 


