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Infomøde om etablering af vandsamarbejde i Favrskov Kommune 
 

1. Velkomst og baggrund for mødet v/ Ole Leegård, Vandrådet. 

2. Oplæg ved Christian Thirup 

- Christians oplæg er vedhæftet. 

3. Favrskov Kommune: Indsatsplaner og rammerne for grundvandsbeskyttelse v/ Direktør for Teknik og 

Kultur Hans Vedel og Natur & Miljøchef Katrine Wisgaard 

- Hans Vedel: Byrådet i Favrskov Kommune ønsker at der skal ske vækst i erhverv og byområder, og at det 

sker under hensyntagen til natur og miljø, herunder grundvandsbeskyttelse. 

- Katrines oplæg er vedhæftet 

4. Vandrådet fremlægger en model for et vandsamarbejde v/ Ole Leegård 

5. National Vandfond – hvad betyder det for vandsamarbejdet v/ Ole Leegård 

6. Tidsplan v/ Ole Leegård 

7. Oplæg til budget og økonomi v/ Ole Leegård 

Ole fremlagde hvilke tal der ligger til grund for Vandrådets forslag om 2 kr./m3 inkl. moms. Tallene tager 

udgangspunkt i Favrskov Kommunes estimat på størrelse af det areal, der skal beskyttes og hvornår 

indsatsen skal være gennemført. 

8. Pause 

9. Spørgsmål og diskussion 

Peter, Voldby Vandværk:  

- Er det dem med flest forbrugere, der kommer først?  

Karin Hvidberg (FK): Nej, det bliver vurderet lokalt sammen med vandværkerne. 



Laurbjerg Vandværk:  

- Hvorfor er det kun et vandsamarbejde for de almene vandværker?  

Ole Leegård (Vandrådet): Det er kun almene vandværker der, jf. vandforsyningsloven, kan deltage i et 

vandsamarbejde. 

Johan Danielsen, Frank Sørensen og Oluf Schaltz, Hvorslev Vandværk:  

- Kommunen havde lovet at informere i lokalavisen omkring vandsamarbejdet, men gjorde det ikke. 

Hvorslev VV indkaldte derfor til ekstraordinær GF for at tage dialog med deres forbrugere. 

Hans Vedel (FK): Orientering i Lokalavisen var under forudsætning at vandsamarbejdet etableres, at der er 

enighed. Der er mulighed for at anvende Favrskov Kommunes annonceringsplads til orientering fra 

vandværkerne/vandsamarbejdet. 

- Hvorslev ønsker ikke at indbetale til vandsamarbejdet, da de tidligere har opkøbt et skovareal.  

- Hvorslev mener ikke, at det er rimeligt at deres forbrugere skal betale for andre vandværkers 

grundvandsbeskyttelse. 

- Forslag om at opkræve et fast beløb pr. tilslutning uanset forbrug. Alle har en interesse i at beskytte 

grundvandet uanset forbrug. Landmænd bliver ramt urimelig hårdt ved forslaget om 2 kr/m3 uanset 

forbrug. 

- Den nationale vandfond er værd at vente på 

- Problemer med vandkvalitet i dag skyldes fortidens syndere, de pesticider der anvendes i dag er 

lovlige. 

- Det vil have været hensigtsmæssigt hvis FK’s handleplaner for hvert vandværk var lavet inden der 

opkræves penge hos forbrugeren. 

Buller, Grundfør Vandværk: 

- Forslag om kompromis vedr. finansiering: Vandværkerne finder selv ud af hvordan pengene opkræves, 

så længe de samlet set opkræver et beløb svarende til 2 kr/m3. 

- Mener, at udgiften kan trækkes fra i skat. Forslag om at svar på dét spørgsmål og andre spørgsmål der 

er kommet op på aftenens dialogmøde bliver undersøgt og sendes rundt sammen med referat. 

Tom Larsen, Ulstrup Vandværk:  

- Det er relativt små forskelle i beløbsstørrelser der er tale om. Prisen for den enkelte forbruger vil ikke 

blive væsentlig større hvis der vælges fast bidrag pr. forbruger fremfor 2 kr/m3.  

- Vandsamarbejdet skal ses som en ”forsikringsordning”. 

Hans Peter Andersen, Vellev Vandværk:  

- God ide med beskyttelse, men hvad med forurening fra punktkilder?  

Karin Hvidberg (FK): Oprydning af punktkilder er Region Midt’s ansvar. Kommunen er i forbindelse med 

indsatsplanlægningen opmærksom på at alle potentielle forureningskilder i indvindingsoplande skal med i 

kommunens vurdering af, om det giver mening at gennemføre en indsats. 

Lars Karstenskov, Hadsten Vandværk:  

- Et hovedformål med vedtægterne er at give en ensartethed for alle vandværker. Vandværkerne skal 

trække på samme hammel – og derved stå stærkere sammen. Derfor er et vandsamarbejde 



nødvendigt. Vandværkerne skal tage initiativ til at oprette vandsamarbejde, da kommunen ellers 

påtvinger vandsamarbejde. 

Jesper, Voldum Vandværk:  

- Hvorfor er der behov for et vandsamarbejde? Kommunen er eksperterne, så hvorfor opkræves der 

ikke 300 kr. pr. forbruger – og så står kommunen for al grundvandsbeskyttelse? 

Kirsten, Røgen Vandværk:  

- Hvordan prioriteres hvilken indsats der skal være for det enkelte vandværk?  

Karin Hvidberg (FK): Prioriteringen vil tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af vandværker 

(vandværkets tilstand, vandkvaliteten, geografisk placering, vandværkets forventninger til fremtiden mv.) 

Bjarne Nielsen, Granslev Vandværk:  

- Ingen vandværker skal automatisk være med i bestyrelsen uanset antallet af forbrugere. FK behøver 

ikke at være med i bestyrelsen for vandsamarbejdet. Hvordan skal vandværket forklare deres 

medlemmer at det er ok at opkræve 2 kr/m3, når der er skov rundt om boringerne? 

Skjoldelev-Mødal Vandværk:  

- Forslag om at udarbejde note til info-rubrik i lokalavisen. 

Hans Vedel (FK): Det kan være en mulighed at anvende Favrskov Kommunes annonceringsplads. 

Kristian Laursen Vig, Søften Vandværk:  

- Vandsamarbejde er en god ide. OK med at vandværker selv finder ud af hvordan pengene opkræves. 

Det vil være fint hvis kommunen informerer i lokalavisen forud for vandværkets generalforsamling, 

således at borgerne er informeret om vandsamarbejdet. 

 

10. Evt. 

Ole Leegaard opfordrede alle til at melde sig til arbejdet med at forberede stiftende generalforsamling samt 

til at melde forslag til vedtægter ind. 

 

 

Opsamling på spørgsmål: 

1) Der var ønske om, at Favrskov Kommune benytter sin spalte i Lokalavisen Favrskov til at orientere 

overordnet om at vandværkerne skal gennemføre en øget indsats for grundvandsbeskyttelse.  

• Favrskov Kommune vil følge op på ønsket ved at oplyse om ændringerne i Lokalavisen Favrskov på 

et passende tidspunkt 

2) Flere ønskede at vide mere om det primært var de store vandværker, som først får glæde af midlerne til 

grundvandsbeskyttelse: 



• Favrskov Kommune vurderer ikke behov for indsats ud fra størrelse af vandværket alene. Indsatsen 

skal foregå de steder, hvor det giver mening ud fra indvindingens størrelse, antal af forbrugere, 

typen og omfanget af forureningstruslen, anlæggets tilstand, hvor vigtigt anlægget er i 

forsyningsstrukturen og for områdets forsyningssikkerhed, mulighed for alternativ vandforsyning, 

ressourcens kvalitet, vandværkets fremtidsplaner mm.   

 

3) Flere efterlyste, at der var en høj grad af sikkerhed for at en given indsats vil have en effekt.  

• Favrskov Kommune udarbejder indsatsplaner ud fra statens grundvandskortlægning. Her vurderes 

behovet for indsats ud fra hvor indsatsen er mest nødvendig. Det vil blandt andet sige de steder, 

hvor vi har en høj grad af sikkerhed for, at der er et problem og at dette problem med høj grad af 

sikkerhed kan løses med en given indsats.  

4) Spørgsmål vedr. moms og skat 

• Såfremt et vandværk ønsker at opkræve en takst, som skal bruges til det fremtidige 

vandsamarbejde gennem vandrådet, så skal denne takst ifølge Danske Vandværker opkræves med 

moms. 

• Virksomheder (herunder landmænd) kan trække udgiften til vandsamarbejdet fra i skat, dvs. den er 

fradragsberettiget i opgørelsen af den skattemæssige indkomst. Udgiften kan som udgangspunkt 

kun trækkes fra, såfremt der i det pågældende år er overskud i virksomheden. Benytter 

virksomheden sig af Virksomhedsordningen, vil det være muligt at få skattefradrag i år uden 

overskud. 

• Såfremt virksomheden er momsregistreret, refunderes moms på samme måde som de øvrige 

udgifter til vand. Der vil dog være tale om en likviditetsforskydning fra betaling af udgiften til 

momsen tilbagebetales. 

 

5) Svar på hvorfor kommunen ikke bare står for grundvandsbeskyttelsen og sætter biddraget for det enkelt 

vandværk 

• Byrådet i Favrskov Kommune ønsker at der etableres et vandsamarbejde og planlægger at påbyde 

alle vandværker at deltage i vandsamarbejdet, såfremt det ikke sker frivilligt. Et vandsamarbejde 

har en række fordele fremfor at vandværkerne individuelt skal varetage grundvandsbeskyttelsen:   

- Vandsamarbejdet sikrer en samlet planlægning af grundvandsbeskyttelsen 
- Vandsamarbejdet bygger på et solidaritetsprincip sikrer at alle er med til at betale for 

grundvandsbeskyttelse, uanset hvor man bor. 
- Et vandsamarbejde sikrer vandværker/lodsejere ift. ensartede forhandlinger / 

erstatningsbeløb 
 

 

Favrskov Kommune kan desuden oplyse, at antallet af forbrugere til de almene vandværker i kommunen er 

ca. 17.000. 

 


