
Postadresse:
Favrskov Kommune
Landbrug og Natur
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

4. maj 2018

Sagsbehandler:
Lene Højlund
Tlf. 8964 5235
lhoe@favrskov.dk

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
 Landbrug og Natur
 Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr.
710-2018-14979

Dokument nr.
710-2018-117623

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Notat

1

Etablering af Vandsamarbejde mellem vandværkerne i Favrskov Kommune

Formål
Formålet med etablering af Vandsamarbejde er at finansiere indsatser til beskyttelse af 
drikkevandsressourcen i kommunen. Der vil bl.a. være udgifter til erstatninger til lodse-
jere, som ejer arealer, hvor der skal laves indsatser over for nitrat og/eller pesticider 
(dyrkningsrestriktioner). Vandsamarbejdets bestyrelse vil bestå af repræsentanter fra 
de almene vandværker i Favrskov Kommune.

Desuden er det formålet at Vandsamarbejdet, i samarbejde med Favrskov Kommune, 
forhandler aftaler om indsatser til beskyttelse af grundvandsressourcen med de lodse-
jere, som ejer arealer, hvor der skal laves indsatser.

Baggrund
Uden Vandsamarbejdet skal hvert vandværk som udgangspunkt afholde udgifterne til 
den nødvendige grundvandsbeskyttelse i vandværkets indvindingsopland. Afhængig 
af, hvor boringerne er placeret, betyder det at nogle vandværker ikke forventes at få 
udgifter, mens andre kan få væsentlige udgifter.

Grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen finansieres af en grundvandsafgift 
og er som udgangspunkt ens for alle forbrugere uanset hvilket vandværk man får vand 
fra. Tanken bag et vandsamarbejde er at indsatserne (dyrkningsrestriktioner) også bør 
finansieres af et grundvandsbidrag, der er ens for alle forbrugere. Hvert enkelt vand-
værk står for opkrævning af beløbet til grundvandsbeskyttelse, som efterfølgende ind-
betales til Vandsamarbejdet.

Der lægges op til at vandværkerne frivilligt indgår i Vandsamarbejdet. Favrskov Kom-
mune har dog til hensigt at påbyde alle almene vandværker at samarbejde, hvis det 
ikke sker frivilligt. Fra det tidspunkt hvor opkrævning af grundvandsbidraget starter, er 
alle almene vandværker i Favrskov Kommune derfor medlemmer af Vandsamarbejdet.

Byrådet vedtog 28. november 2017 Indsatsplan Hadsten. I den forbindelse beslut-
tede Byrådet bl.a.:

 At vandværkerne skal afholde udgifterne til dyrkningsrestriktioner
 At påbyde alle almene vandværker i kommunen at samarbejde om den nød-

vendige grundvandsbeskyttelse, såfremt vandværkerne ikke frivilligt indgår 
et samarbejde.

Se referat fra Byrådsmødet her 
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Lovgivning
Vandforsyningsloven muliggør, at vandværkerne etablerer et vandsamarbejde, enten 
frivilligt eller påbudt af kommunen. Et vandsamarbejde vil skulle stå for indsatsplaner-
nes grundvandsbeskyttelse og for solidarisk at afholde udgifterne hertil. 

Miljøbeskyttelsesloven fastlægger, at vandværkerne kan pålægges at betale for nød-
vendige indsatser på baggrund af en vedtaget indsatsplan.

Uddrag fra vandforsyningsloven

Ved frivilligt vandsamarbejde:

§ 52 b. Almene vandforsyninger kan etablere et samarbejde med henblik på samlet varetagelse af og for-

deling af udgifterne til kortlægning, overvågning og beskyttelse af vandressourcerne som nævnt i § 52 a 

og andre aktiviteter, der har til formål at forebygge eller afhjælpe forsyningsproblemer forårsaget af kvali-

teten af disse vandressourcer.

Stk. 2. Vilkårene for et samarbejde efter stk. 1 aftales af de deltagende parter, jf. dog stk. 3, § 48, stk. 2, 

og § 53. Det kan herunder aftales, at samarbejdet skal overtage alle eller visse af de beføjelser, som hver 

enkelt vandforsyning har efter denne lov med undtagelse af opkrævning af bidrag som nævnt i § 53.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for samarbejder efter stk. 1, 

herunder om samarbejdernes form og vilkår.

Ved påbud om vandsamarbejde:

§ 48. Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en planmæssig udbygning af vandforsyningen og sikre en 

hensigtsmæssig anvendelse, kortlægning, overvågning og beskyttelse af de eksisterende vandforekom-

ster til drikkevandsforsyning, kan kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte almene vandfor-

syninger påbyde samarbejde mellem almene vandforsyninger i kommunen.

Stk. 2. Vilkårene i forbindelse med samarbejdet fastsættes i mangel af enighed mellem parterne af kom-

munalbestyrelsen efter forhandling med de berørte parter.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan påbyde almene vandforsyninger i forskellige kommuner at indgå 

i et samarbejde, jf. stk. 1. Vilkårene i forbindelse med samarbejdet fastsættes i mangel af enighed mellem 

parterne af ministeren efter forhandling med de berørte parter.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om vandsamarbejder, herunder om kommunal-

bestyrelsens påbud efter stk. 1 og frister herfor samt om proceduren for og indholdet af vandsamarbejdet.

Udgifter til vandsamarbejde kan indregnes i vandprisen

§ 52 a. Ved levering af vand fra en almen vandforsyning kan der under overholdelse af den indtægts-

ramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 

6 eller § 6 a i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, i prisen indregnes de i denne 

bestemmelse anførte udgifter, jf. dog stk. 3 og 4. Udgifterne omfatter

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198692
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9) udgifter til rådgivning af vandforsyningens kunder om vandbesparelser, finansiering af vandbespa-

rende foranstaltninger og deltagelse i vandværkssamarbejder og lign.,

10) udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra 

eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyt-

telse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig 

for vandforsyningsanlægget,

Erstatning ved frivillige aftaler med lodsejere:

§ 13 d. En kommunalbestyrelse eller en almen vandforsyning kan for at gennemføre en indsatsplan ved-

taget efter § 13 eller § 13 a indgå aftale med ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over en 

ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen eller indgå aftale om salg af 

hele eller dele af ejendommen til kommunen eller den almene vandforsyning. Efter høring af den almene 

vandforsyning kan det i en aftale indgået af kommunalbestyrelsen bestemmes, at den almene vandforsy-

ning helt eller delvis skal betale det beløb, der ifølge aftalen tilkommer ejeren af eller indehaveren af an-

dre rettigheder over ejendommen under forudsætning af, at den almene vandforsyning har fordel af afta-

len.

Stk. 2. En almen vandforsyning skal, inden der indgås aftale efter stk. 1, meddele indholdet af den på-

tænkte aftale til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen påser, at aftalen ikke strider mod regler 

fastsat i medfør af lov om vandplanlægning eller indsatsplaner vedtaget efter § 13 eller vil vanskeliggøre 

gennemførelsen af disse planer. Fremsætter kommunalbestyrelsen inden for en frist af to uger indsigelse 

mod aftalen, kan denne ikke indgås.

Uddrag fra miljøbeskyttelsesloven
Erstatning ved påbud til lodsejere:

§ 64 a. Erstatning efter § 26 a betales af kommunalbestyrelsen, eller, hvis kommunalbestyrelsen har givet 

samtykke hertil, helt eller delvist af den eller de vandforsyninger, der har fordel af beslutningen. Såfremt 

der opstår tvist om fordelingen af erstatningsbetalingen, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighe-

derne ligesom spørgsmålet om erstatningens størrelse, jf. § 61.
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