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Referat af Region Nord`s afholdte panelmøde den 19 juni 2008 på Messecentret i Aars. 
 
Formanden for Region Nord, Kristen Simonsen, der var fungerende ordstyrer, indledte mødet med 
at byde de ca. 80 fremmødte vandværksfolk velkommen. 
 
En særlig velkomst blev rettet til panel deltagerne, som bestod af: 
Folketingsmedlem Steen Gade 
Direktør i Miljøcenter Aalborg, Jess Lunde 
Formand for Landbo Nord, Henrik Gregersen 
Direktør i Danva Carl Emil Larsen 
Direktør i F.V.D, Bent Soelberg. 
 
Kristen Simonsen indledte mødet med eget indlæg, hvor han fremhævede mødets overskrift, som 
var opsat som: Hvordan ser Danmarks vandforsyning ud om 25 år?. 
 
Desuden fremhævede Kristen Simonsen vigtigheden i at vandforsyningerne lærer at samarbejde, det 
være sig om Indsatsplanlægningen, Beredskabsplaner. 
I fælles interesse kunne flere vandforsyninger gå sammen om f. eks. fælles administrationskontor 
og evt. vandværkspasser funktion. 
Kristen Simonsen anbefalede på det kraftigste, at alle vandforsyningerne fik udarbejdet en Tilstands 
rapport, ligesom at fremtiden kunne være, at der bliver oprettet forsyningsselskaber. 
 
Med et spørgsmål rettet til Steen Gade og Jess Lunde, nævnte Kristen Simonsen at Miljøministeriet 
i et notat har noteret at vandrammedirektivet vil koste Danmarks befolkning 14 milliarder de næste 
20 år, og hvor man så skulle få alle de milliarder fra. 
 
Paneldeltagerne fik herefter mulighed for at fremkomme med deres synspunkter på fremtidig 
vandforsyning, ved at hver fik tildelt 15 min. til indledende indlæg. 
 
Steen Gade. 
At se 25 år frem i tiden, er umiddelbart lang tid, men set i vandforsynings perspektiv, er det ikke så 
lang tid alligevel. 
I takt med at jordens befolkning øges, ja så stiger kravet også til et øget vandforbrug. 
Klimaændringerne har stor indflydelse på resurserne, nogle steder er der kraftige oversvømmelser 
og andre steder på kloden opstår der megen og langvarige tørke perioder. 
Vores mål er rent grundvand, der kan leveres til forbrugerne uden kemisk behandling , ligesom vi 
vil arbejde kraftigt på at bibeholde den decentrale vandforsyning, samt sikre en sikker forsyning. 
Vi vil arbejde for at lave en ”Vandets Grundlov”. 
Vi vil ikke tillade at der etableres anlæg til brug af regnvand, tilsluttet en hus installation, grundet 
en hermed forureningsfare. 
Vand skal håndteres fornuftigt og Danmark skal være foregangsland på vandforsynings området. 
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Jess Lunde, Miljøcenter Aalborg. 
 
Orienterede om Miljøcentrets Aalborgs primære opgaver og for nuværende opnåede resultater. 
En afsluttet ”ide`” fase har givet ca. 1700 indlæg, hvor mange af disse har haft interessante indhold, 
som efterfølgende skal bearbejdes. 
I EU regi arbejdes på at lave ensrettede planer for vandforsyningerne, dog med hensyntagen til de 
enkelte landes forskelligheder. Den tekniske plan er færdig. 
En af Miljøcentres opgaver er at observere og kontrollere vandløbenes tilstand. 
Særlig opmærksomhed rettes mod Limfjorden og Mariager Fjord. 
Forslag til vandplaner sendes til høring i oktober. 
Alle planer skal være klar den 22 december dette år, og skal vedtages i 2009. 
Konkrete handleplaner udfærdiges i 2010. 
 
Henrik Gregersen, Landbo Nord 
 
Ønskede at der blev udarbejdet planer for oprensning af vandløb og for spildevand. 
H G udtrykte, at om 25 år drikker vi stadig vores grundvand, godt og billigt. 
Vi, i landbruget, dyrker rent grundvand. 
Bøndernes adfærd er ikke alene om forureningerne. Se f.eks. i Hjørring, som har kraftige 
forureninger indenfor byskiltet, og som derfor  må ud på landet for at finde rent vand. 
Vi er jo alle interesseret i rent vand, og det skal vi selvklart forholde os til. 
Vi kan dog ikke tillade os at blive hysteriske, og nedlægge al landbrugs produktion, for de samme 
mennesker der råber på vand, skal også have mad, så derfor må man affinde sig med at der også er 
begreber som husdyr og dermed gylle i vores samfund. 
 
Carl Emil Larsen, DANVA 
 
Forudså at den begyndende tendens med at bestyrelsen i en vandforsyning opgiver, grundet de 
stadig større stillede krav til vandkvalitet og lovstof. 
Det indebærer at adskillige vandforsyninger må nedlægges eller sammenføres med anden 
vandforsyning. 
Problemet kunne sandsynligvis imødegås, såfremt vandforsyningerne kunne lære at samarbejde. 
Forbrugerne har travlt, og har ikke den fornødne tid til at varetage en bestyrelsespost i en 
vandforsyning. 
C E L sluttede med et gyser perspektiv 
I 2008 koster en liter vand 0,50 kr. 
I 2033 koster en liter vand 50,- kr. 
I 2035 er der 5 vandfabrikker i Danmark, og prisen for en liter vand er samme som flaskevand. 
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Bent Soelberg, F V D. 
 
Vandforsyningens situation om 25 år? Tag udgangspunkt i situationen for jeres vandforsyning i 
dag, og bedøm herefter, hvad der skal gøres for at sikre, at vandforsyningen eksisterer om 25 år. 
Hvordan er det med organisationen? Kan vi gå sammen med nabo vandforsyninger om f. eks. fælles 
regnskabskontor og vandværkspasser m.m. 
Hvordan er det med vandforsyningens selskabsform?, skal vi have ændret denne? 
FVD må se i øjnene, at der hvert år forsvinder ca. 25 medlemmer, grundet nedlægning eller 
sammenlægninger. 
Der er kun en part til at løse dette problem, nemlig forbrugerne og siddende bestyrelse. 
At de private vandforsyninger har en god chance for overlevelse bevises alene ved at sammenligne 
vandprisen hos de private kontra de kommunale vandforsyninger. 
Det kræver dog at forbrugerne er opmærksomme på forholdet, og at der til stadighed er personer 
som vil bidrage med en indsats, for at bevare sin vandforsyning. 
 
Efter de fem indlæg, var der lejlighed til, fra tilhørerne i salen, til at stille spørgsmål til panelet. 
 
Spørgsmål. 
Hvad er meningen med at vandforsyninger, der udpumper over 200.000 kubikmeter om året, skal 
være omfattet af bestemmelserne om benchmarking? 
SG besvarede med at netop denne afgrænsning er politisk bestemt, og at grænsen på 200,000 kbm. 
var lagt ”midt imellem”. 
JL miljøcentrene sørger for de overordnede planer, og giver kommunerne handleplaner. 
Gebyropkrævningen bortfalder nok aldrig. 
Spørgsmål. 
CEL`s om syn på vandrådene.          
Vi anbefaler vore medlemmer at blive medlem i vandrådene. 
Spørgsmål. 
Om at finde ”nyt vand”, 
JL. Kommunen skal give indvindings tilladelse. 
BS. I Vandposten kommer en redegørelse om nye bekendtgørelse for indvindingstilladelser. 
Spørgsmål 
Hvorfor skal mindre vandværker nedlægges grundet vandkvalitet? 
Hvordan ser det ud med kvaliteten hos enkeltindvindingerne? 
SG. Forbrugerne efterlyser bedre vandkvalitet. 
JL. Borgerne ønsker oplysning om vandkvaliteten 
HG. Sammenlign vandværker med landbruget, hvor der også finder sammenlægning sted. 
        Det hele falder med spørgsmålet om frivillige til at tage over. 
CEL. Danva ønsker ikke at nedlægge vandforsyninger. 
Vandforsyningerne er forpligtiget til at oplyse om kvalitet, da samme forbruger er henvist til at 
aftage vand fra forsyningen. 
BS. Regn med at der i 2033 kun er 500 vandforsyninger i Danmark, set ud fra nuværende statistik, 
hvor der forsvinder ca. 25 vandforsyninger om året. 
Bestyrelsen bestemmer selv om man vil overleve. 
KS. Brovst lavede for 25 år siden et forsyningsselskab, hvor 3 vandforsyninger køber deres vand. 
 
Lars Kærsgaard 
referent 
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