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1. Velkomst 
Karin bød velkommen til Vandrådets repræsentanter og fortalte, at 
Rambøll er valgt som rådgiver til at hjælpe med at udarbejde vand-
forsyningsplanen. Herefter præsenterede mødedeltagerne sig selv. 
 
Formålet med mødet er allerede her i starten af arbejdet med 
Vandforsyningsplanen at høre vandrådets synspunkter og ønsker til 
den kommende vandforsyningsplan og den fremtidige vandforsy-
ning i Favrskov Kommune. 
 
Vandrådet oplyste, at man meget gerne vil deltage i arbejdet med 
vandforsyningsplanen og foreslog, at referatet fra mødet også blev 
lagt på vandrådets hjemmeside. 
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2. Orientering og status om vandforsyningsplanen 
Arbejdet med vandforsyningsplanens statusdel er godt i gang og Rambøll har indsamlet og 
bearbejdet data om vandværkerne primært fra de seneste kommunale tilsyn på vandvær-
kerne. 
 
Rambøll viste herefter en række foreløbige statusskemaer og et oversigtskort over vand-
værker, forsyningsgrænser, ledningsnet mv., som kommer til at indgå i vandforsyningspla-
nens statusdel. 
 
Statusskemaerne vil give et overblik over de enkelte vandværkers indvindingsmængder og 
indvindingstilladelser, forsyningssikkerhed, ledningsnet og vandtab i ledningsnettet, vand-
værkernes kapacitet (hvor meget vand kan vandværkerne levere med de nuværende borin-
ger, filtre, pumper og rentvandsbeholder), tilstand af vandværkerne og en vurdering af rå-
vandets kvalitet og rentvandets kvalitet. 
 
Vandrådet oplyste, at alle vandværkerne i 2008 var gået over til at afregne vandforbrug år-
ligt for et kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. december. For nogle vandværker betyder 
denne ændring, at afregningsperioden omkring 2008 har været længere end 1 år. Dette skal 
huskes, når forbruget sammenlignes med indvindingen, da den hele tiden har været opgjort 
for kalenderåret. 
 
Rambøll vil i løbet af de næste par måneder udarbejde en beskrivelse af hvert vandværk og 
udarbejde et kort over forsyningsområde, vandværksplacering, ledningsnet, indvindingsbo-
ringer og ejendomme med egen brønd eller boring i hvert vandværks forsyningsområde. På 
oversigtskortet vil det også blive vist, hvilke vandværker der eksporterer vand til forbrugere 
uden for Favrskov Kommune.   
 
I september måned sendes beskrivelsen og kortet til kommentering hos vandværkerne, så 
eventuelle fejl og manglende oplysninger kan blive rettet, inden planlægningen af den frem-
tidige vandforsyning bliver sat i gang. 
 
Ud fra den tidsplan, der arbejdes efter på nuværende tidspunkt, forventer Favrskov Kom-
mune at invitere vandværkerne til møder om den fremtidige vandforsyningsplan i november 
måned 2010. Det er muligt, at vandværkerne bliver opdelt i grupper fx efter størrelser eller 
forsyningsgrænser, så der bliver bedre tid til dialog med det enkelte vandværk ved møder-
ne.  
 
 

3. Indledende drøftelser om målsætninger og retningslinjer 
Vandrådet i Favrskov Kommune fortalte om deres arbejde med at udarbejde en skabelon til 
en bereskabsplan og fælles procedure for at fastsætte takster. 
 
Dernæst nævnte vandrådet, at de ser en række trusler mod vandforsyningen fra forbruger-
nes side: 
 
• I eksisterende parcelhuse er det tilladt at installere et regnvandsanlæg, så regnvand kan 

bruges til tøjvask og toiletskyl. Anlæggene skal ikke godkendes inden de tages i brug, 



 

3/3 

 

men skal være opført efter gældende regler. Vandrådet er bekymret for, om anlæggene 
opføres og drives forsvarligt og med den nødvendige sikkerhed for, at der ikke sker til-
bagestrømning af regnvand til drikkevandsledningerne. Endvidere vil opsætning af man-
ge regnvandsanlæg betyde en nedgang i vandforbruget, som der skal tages hensyn til i 
vandværkernes økonomi og ved dimensionering af ledningsnet. 

 
• Hos de større landbrug med dyrehold er der ligeledes en risiko for, at vand opblandet 

med medicin eller andet kan strømme tilbage til drikkevandsledningerne. Karin foreslog, 
at der stilles vilkår om korrekt tilbageløbssikring i de miljøgodkendelser, som landbruget 
skal have. 

 
I vandforsyningsplanen vil der blive indarbejdet et afsnit om forbrugerne, så det bliver gjort 
synligt og præciseret, at forbrugerne også har et ansvar for en god og sikker vandforsyning.  
 
Favrskov Kommune havde inden mødet sendt et første udkast til en række forskellige mål-
sætninger og temaer, som kan indgå i den kommende vandforsyningsplan. En række af em-
nerne, som blev drøftet på mødet, er: 
 
• Energiforbrug på vandforsyningen og fokus på at optimere pumpedrift, fugtstyring mv. 
• Forsyning af ejendomme i det åbne land, som i dag har egen brønd eller boring. 
• Indberetning til kommunen, når ejendomme med egen brønd eller boring bliver tilsluttet 

vandværket. Det er vandrådets opfattelse, at dette foregår i stor udstrækning og at 
kommunen også får udsendt påbud til ejeren om at sløjfe boringen.   

• Takstpolitik i forhold til at forsyne/tilslutte forbrugere i det åbne land 
• Fokus på vandtab i ledningsnettet 
• Fredningsbælte omkring boringer skal markeres i terrænet. 
• Samarbejde mellem vandværkerne bl.a. på det administrative område 
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