
Til almene vandværker i Favrskov Kommune 

Vandrådet inviterer jer til et dialogmøde om vandsamarbejde mellem almene vandforsyninger i Favrskov 

Kommune. Mødet er relevant for alle almene vandværker, idet byrådet i Favrskov Kommune overvejer at 

påbyde de almene værkværker at deltage i et samarbejde om grundvandsbeskyttelse.  

Mødet finder sted:  

Mandag den 3. september 2018, kl. 19-21 

Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel 

i Store Sal 

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendigt: 

Tilmelding senest torsdag den. 30 august. på mail eller sms. 

Mail: Ole.h.leegaard@gmail.com  sms: 21440746  

Den stiftende generalforsamling i vandsamarbejdet flyttes samtidig fra den tidligere udmeldte dato, 3. 

september 2018, til ultimo maj 2019. Et eventuelt varsel om påbud fra Favrskov Kommune forventes først 

at blive givet umiddelbart efter stiftende generalforsamling. 

Der er flere årsager til, at I inviteres til endnu et møde om vandsamarbejde. De primære årsager er: 

• At opnå en fælles forståelse af rammerne og indholdet for vandsamarbejdet. 

• At alle vandværker er tilstrækkeligt oplyst til at kunne tage stilling til indmeldelse i 

vandsamarbejdet. 

• Det er nødvendigt med mere tid til processen for etablering af vandsamarbejde, inden der afholdes 

stiftende generalforsamling. 

Dagsorden for dialogmødet er: 

1. Velkomst og baggrund for mødet 
2. Oplæg ved Christian Thirup fra Niras  
3. Favrskov Kommune: indsatsplaner og rammerne for grundvandsbeskyttelse. 
4. Vandrådet fremlægger en model for et vandsamarbejde. 
5. National vandfond – hvad betyder det for vandsamarbejdet? 
6. Tidsplan 
7. Oplæg til budget og økonomi 
8. Pause 
9. Spørgsmål og diskussion 
10. Evt.  

 

Formålet med vandsamarbejdet 

Formålet med etablering af Vandsamarbejde er at medvirke til en fælles finansiering af indsatser til 

beskyttelse af drikkevandsressourcen i kommunen. Det vil bl.a. omfatte udgifter til erstatninger til 

lodsejere, som ejer arealer, hvor der skal laves indsatser over for nitrat og/eller pesticider 

(dyrkningsrestriktioner).  

Vandsamarbejdet vil desuden, i samarbejde med Favrskov Kommune, forhandle aftaler om indsatser til 
beskyttelse af grundvandsressourcen med de lodsejere, som ejer de arealer, hvor der skal laves indsatser.  
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Baggrund for vandsamarbejdet 

I det følgende opsummeres kort præsentationen på informationsmødet 25. april 2018, om hvorfor 

Vandrådet har taget initiativ til at lave dette Vandsamarbejde: 

Hvorfor skal vi lave et vandsamarbejde for alle almene vandværker i Favrskov Kommune? 

Her er hvad der står ordret i indsatsplan Hadsten. 

”For at sikre en helhedsorienteret vandindvinding og beskyttelsesstrategi, skal de almene vandværker i 
fællesskab arbejde for at beskytte grundvandet. Dette kan for eksempel være et forpligtende 
vandsamarbejde omkring grundvandbeskyttelse. Kommunen vil arbejde for at vandværkerne frivilligt vil 
indgå et samarbejde. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne kan kommunen påbyde samarbejde 
mellem de almene vandværker. Der vil i forbindelse med et eventuelt påbud blive fastlagt vilkår for 
samarbejdet”. 

Derfor har Vandrådet siden det første udkast til Indsatsplan Hadsten blev sendt ud, arbejdet på hvordan 
der kan laves en forening der tager sig af grundvandsbeskyttelsen i hele Favrskov Kommune. I denne proces 
er det i kraft af flere møder og gode argumenter lykkes at overbevise politikerne i Favrskov Kommune om 
at Kommunen også skal bære en del af de økonomiske og administrative byder. 

Det betyder at Favrskov Kommune planlægger at afsætte penge på budgettet til at udføre tilsyn med de 
aftaler der bliver indgået med lodsejerne også bliver overholdt.  

Men Vandrådet mener også at det vil være det bedste for vandværkerne at indgå i et samarbejde, så de 

ikke står alene med at grundvandsbeskytte deres boringer. Men at grundvandsbeskyttelsen bliver varetaget 

af Vandsamarbejdet som alle betaler solidarisk til. 

Som det også blev sagt på mødet i april er i velkommen til at komme med kommentar eller ændringsforslag 

til det fremsendte.  

Vedhæftet materiale 

Vandrådets forslag til vedtægter, forslag til forretningsorden og skitse til et økonomisk vandsamarbejde 

samt et notat om vandsamarbejde fra Favrskov Kommune er vedhæftet. Alle dele var vedhæftet det 

tidligere fremsendte referat fra Informationsmødet, der blev afholdt 25. april 2018. 

 

Venlig hilsen 

Vandrådet  


