REFERAT
Koordinationsforum - møde 2, den 10. januar 2019

Sagsid
Dato:

18/20449
11-01-2019

Emne:

Referat fra møde i Koordinationsforum jf. udsendt dagsorden

Referent:
Afbud:

Anne-Mette Randrup Rasmussen
Jørgens Ivar B. Mikkelsen, Steffen Lauridsen

På mødet blev der fremført ønske om, at der tages referat. Der blev ligeledes fremført
ønske om en mødekalender, samt at materiale fremsendes 14 dage før mødestart. Endelig var der ønske om, at fremtidige møder indkaldes på mail.
Fremadrettet tages der beslutningsreferat fra møderne i koordinationsforum. Forvaltningen fremsender en mødeplan. Dagsorden og evt. materiale tilstræbes udsendt på mail
ca. 14 dage før næste møde. Mødetilmelding sker til forvaltningen på mail.
Velkomst
Formanden for NTM-udvalget Kim Lykke Jensen bød velkommen.
Ad.1 – Strategien for grundvandsbeskyttelse – resumé fra sidst v/Morten Hundahl.
Forvaltningen orienterede om de fem fokuspunkter og de syv handlingsplaner i debatoplægget, som blev forelagt NTM-udvalget til orientering den 4. september 2018. Der blev
ikke truffet en politisk beslutning i udvalget. Inden sommerferien 2019 vil der være en
fornyet drøftelse i NTM-udvalget og Byrådet af den fremtidige strategi for indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse i Syddjurs Kommune.
I strategien lægges der særlig vægt på bæredygtighed i overensstemmelse med FN’s 17
verdensmål.
Ændringer, fejl, mangler mv. i den statslige grundvandskortlægning indberettes løbende
til regulering i Miljøstyrelsen, herunder når boringer sløjfes og indvindingstilladelser udgår
eller nye tilladelser meddeles.

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2

Postadresse

8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk
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Ad. 2 – Resultatet af arealopgørelse og – tilpasninger v/ Steen Wengel og Anne-Mette
Rasmussen.
Forvaltningen orienterede om den arealtilpasning, som forvaltningen har foretaget af indsatsområderne (IO) til markniveau. I oplægget er der oplyst, at der er anvendt markblok
2016 ved tilpasningen. Landboforeningen påpegede, at markblok 2019 nu er tilgængelig i
GIS via en online service. Forvaltningen tilpasser indsatsområderne yderlig ud fra de
seneste markblokke.
Forvaltningen orienterede ligeledes om, at der pr. 1. januar 2019 i bekendtgørelse om
udpegning af drikkevandsressourcer, omkring alle almene drikkevandsboringer med indvindingstilladelse, er udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
I Syddjurs Kommune er der udpeget i alt 176 ha BNBO. 57 ha er beliggende i indsatsområde (IO). Af de 57 ha har de 12 ha en arealanvendelse med enten skov eller § 3 beskyttet natur. På de resterende 45 ha er der primært markdrift.
På mødet blev der forespurgt til, om byområder indgår i opgørelsen. Det kan tilføjes til
referatet, at for IO nitrat har staten i kortlægningen generelt tilstræbt at udtage byområder
inden udpegningen af IO, hvorimod dette ikke er sket i udpegningen af IO for sprøjtemidler. Derfor kan der teoretisk set godt ligge et byområde i et indsatsområde for sprøjtemidler.
Udpegningen af IO sprøjtemidler beliggende inden for BNBO udgør ca. 1,5 ha. Ingen af
de 1,5 ha IO sprøjtemidler, der er beliggende indenfor BNBO ligger i byområde. Derfor
kan det konkluderes, at ingen af de indsatsområder, der er udpeget for nitrat og sprøjtemidler, og som samtidig ligger inden for BNBO, har en arealanvendelse som byområde.
På mødet blev der ligeledes orienteret om, at en indsat inden for et BNBO kræver, at der
er et dokumenteret behov for en indsats. En generel indsats inden for et BNBO kræver et
lovindgreb.
Her til skal tilføjes i referatet, at Miljø- og Fødevareministeriet den 11. januar 2019 har
udsendt en pressemeddelelse om, at der er lavet en tillægsaftale til Pesticidstrategien
2017-21. Tillægsaftalen beskriver, at kommunerne sammen med landbruget får en frist
frem til 2022 til at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder. Hvis dette ikke lykkedes, så vil der efterfølgende komme et lovindgreb med et sprøjteforbud.
På mødet blev udleveret en artikel fra organisationen DANVA, som beskriver deres betragtninger af BNBO. Dette notat vedlægges ligeledes referatet til orientering.
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Ad. 3 – De juridiske aspekter v/ Anne-Mette Rasmussen
Forvaltningen orienterede om, hvad et vandsamarbejde evt. kan anvendes til, og hvilken
organisationsform et vandselskab kan have. Der er ligeledes gennemgået eksempler på
vandsamarbejder fra andre kommuner.
Vandsamarbejder kan enten dannes frivilligt jf. § 52a og § 52b i vandforsyningsloven,
eller de kan påbydes af kommunen jf. § 48 i vandforsyningsloven.
Kommunens rolle i et vandsamarbejde blev ligeledes gennemgået. Syddjurs Kommune
har som udgangspunkt ikke mulighed for at indgå i et vandsamarbejde som medlem,
herunder som stifter, andelshaver eller interessent, jf. vandsektorlovens § 15.
Syddjurs Kommune har derimod mulighed for – inden for vandforsyningslovens og miljøbeskyttelseslovens grænser – at agere i forhold til samarbejdet ”på sidelinjen”. Det skal
ske under hensyntagen til kommunalfuldmagten.
Kommunalfuldmagten indeholder en bemyndigelse for kommunen til at handle uden lovgrundlag, hvis opgaven er af almennyttig karakter, foregår indenfor kommunegrænsen og
står i rimeligt forhold til den kommunale interesse. Der skal endvidere være saglige hensyn og handles i overensstemmelse med lighedsprincippet.
Derudover gennemgik forvaltningen kommunens håndhævelsesmuligheder for påbud jf.
miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a. Endvidere blev vandforsyningslovens § 13 d omkring aftaler belyst.
Der er udarbejdet to advokatnotater fra firmaet Energi og Miljø, som nærmere beskriver
ovennævnte. Disse blev fremsendt inden mødet sammen med en pressemeddelelse fra
Favrskov Kommune, hvor der er indgået et vandsamarbejde til grundvandsbeskyttelse.
Ad. 4 – Model for finansiering af indsatser v/ Steen Wengel
Forvaltningen præsenterede to beregningseksempler på nitratudvaskning i indvindingsoplandene for Kolind og Tirstrup Vandværk. Kommunen har fået firmaet ConTerra til at
foretage en udvaskningsberegning på nitrat i rodzonen ud fra eksisterende landbrugsdata
for perioden 2012-16.
Indsatområderne, for nitrat udgør 10.703 ha efter tilpasningen og for sprøjtemidler 361
ha.
På mødet blev der forespurgt til, hvor stor en del af indsatsområderne, der er beliggende
uden for OSD. Alle indsatsområder ligger i OSD, da OSD og indvindings-OSD er sidestillet. Forvaltningen kunne i den forbindelse oplyse, at 34 % af kommunens samlede areal
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er udpeget til OSD og der til er yderlig 20 % udpeget til indvindings-OSD (beliggende
udenfor OSD). Forvaltningen har pt. ikke opgjort hvor stor en andel af indsatsområderne,
der er beliggende i OSD og hvor stor en del, der er beliggende i indvindings-OSD. Til
orientering kan oplyses, at flere indvindings-OSD ligeledes er beliggende helt eller delvis i
OSD. Der arbejdes videre med arealopgørelserne i forvaltningen.
Det er vigtigt, at beskytte alle indsatsområder, der er udpeget indenfor OSD – også selvom de er placeret uden for indvindings-OSD - da staten har udpegede OSD-områderne til
de fremtidige drikkevandsressourcer. Kommunen har i forbindelse med Vandforsyningsplan 2018-24 udarbejdet et ressourcekort, som viser, hvor det er sandsynligt at finde
naturligt velbeskyttede grundvandsressourcer bl.a. indenfor OSD-områderne.
I de to udvaskningsberegninger til rodzonen er der anvendt en forudsætning om overholdelse af et miljømål på 50 mg NO3/l. I beregningen er opstillet tre scenarier, hvor markdrift omlægges til hhv. skov, slæt græs og ekstensiv græs. Kvælstof udvaskningen er
beregnet i procent-intervaller. Disse ses i det fremsendte baggrundsmateriale fra ConTerra.
De foreløbige beregninger viser, at hvis udvaskningen til rodzonen betragtes isoleret, så
vil store arealer skulle udgår af markdrift. Der var på mødet enighed om, at forvaltningen
arbejder videre med beregningerne og, at flere forudsætninger indgår i beregningerne,
herunder f.eks. nitratfremskrivning og beregning ift. grundmagasin.
Rikke Skyum, Landboforeningen præsenterede en økonomisk overslagsberegning ved
omlægning til f.eks. skov. Der blev ligeledes vist et eksempel på, at efterafgrøder kan
indgå som et virkemiddel i betragtningerne om kvælstofreduktion i rodzonen. I beregningseksemplet for Kolind og Tirstrup viste hun, at det er muligt at opnå en kvælstofreduktion på henholdsvis 60 og 40 % i rodzonen ved anvendelse af efterafgrøder. Endvidere gjorde hun opmærksom på, at der på drænede lerjorder, også sker der en kvælstoftransport væk fra rodzonen. Disse betragtninger bør ligeledes indgå.
Rikke’s præsentation fremsendes sammen med referatet.
Ad. 6 – Vandsamarbejder, virkemiddelkatalog og det videre arbejde v/Anne-Mette Rasmussen.
Under der videre arbejde fortalte forvaltningen, at der arbejdes videre med at opstille et
virkemiddelkatalog. Forvaltningen foreslog, at arbejdsgruppen (bestående af 21 vandværker) indkaldes til en drøftelse af virkemidler, således at en bredere skare af vandværker, herunder de små vandværker, har mulighed for at komme med input og idéer til virkemiddelkataloget. Djurs Vand tilkendegav, at de mener, at forvaltningen selv skal udarbejde virkemiddelkataloget, og at arbejdsgruppen ikke skal inddrages i arbejdet, da disse
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pt. ikke er kvalificerede her til. Der var opbakning hertil blandt flere af de øvrige vandværker. Forvaltningen arbejder derfor videre med virkemiddelkataloget.
Forvaltningen tilbød endvidere at arrangere et møde for vandværkerne og for koordinationsforum, hvor der inviteres en oplægsholder fra et etableret vandsamarbejde til at fortælle om deres erfaringer her med. Der var tilslutning her til. Mødet ønskes afholdt som et
vandværksmøde f.eks. i marts måned, således at vandværkerne kan drøfte muligheden
for vandsamarbejder inden forvaltningens strategi for indsatsplanen og grundvandsbeskyttelse forelægges NTM-udvalget omkring sommerferien. Forvaltningen sender en
invitation til de almene vandværker og koordinationsforum.
Forvaltningen spurgte på mødet til, hvor langt arbejdet er i de fire vandsamarbejder mht.
frivilligt at etablere vandsamarbejderne. Ingen af de fire vandsamarbejder har pt. aktivitet.
Djurs Vand oplyste dog, at der holdes møder omkring primært stuktur i nogle af strukturgrupperne. Der er aktivitet i Rosenholmgruppen og i Røndegruppen. Det er fint, at der
arbejdes med strukturen i stukturgrupperne. Det kan tilføjes til referatet, at Vandforsyningsplan 2018-24 fastlægger en decentral struktur med fire vandsamarbejder. De fysiske rammer for vandsamarbejderne fremgår af vandforsyningsplanen. De ni strukturgrupper er frivillige.
Pt. er repræsentanterne for vandsamarbejderne og formanden for vandrådet i tvivl om,
hvorvidt en fælles økonomisk ”grundvandsfond” er en god idé og, de ønsker ikke at tage
stilling til en sådant på nuværende tidspunkt. De ønsker hver især at drøfte dette med
baglandet inden stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med en fælles økonomisk
løsning.
Vandværkerne forespurgte til, om Syddjurs Kommune betaler/støtter for grundvandsbeskyttelsen. Der er en udbredt holdning blandt vandværkerne om, at alle kommunens borgere skal bidrage til grundvandsbeskyttelsen.
Kim Lykke Jensen svarede, at det er Byrådet, der beslutter, i hvilket omfang kommunen
økonomisk støtter grundvandsbeskyttelsen. Kim Lykke Jensen forventer dog, at grundvandsbeskyttelse vil have en høj prioritet i Byrådet.
På mødet var der enighed om, at arbejdet med grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning er svært fagligt stof og, at dette er en stor udfordring for vandværkerne.
Ad. 6 - Eventuelt
Under eventuelt blev det besluttet, at der ikke udsendes en doodle-mødeinvitation, men
at forvaltningen i stedet fremsender en mødeplan med de fremtidige møder.
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Mødekalender 2019 - Koordinationsforum
Sagsid
Dato:

18/20449
16-01-2019

Mødekalender 2019
Møde # 3,
7. maj 2019 kl. 19-22, Vandrehjemmet Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft
Møde # 4,
28. november 2019 kl. 19-22, Vandrehjemmet Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2

Postadresse

8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

8400 Ebeltoft

Indsatsplanlægning og
grundvandsbeskyttelse
Koordinationsforum, møde # 2

10. Januar 2019

Afbud:
Jørgen Ivar. B. Mikkelsen,
Steffen G. Lauridsen

Program:
Velkomst v/ udvalgsformand Kim Lykke Jensen.
1. Den politiske dagsorden.
- Strategien – de fem fokusområder og tilhørende handlingsplaner – resumé fra sidst.
2. Arealopgørelse og arealanvendelse.
- Teknisk tilpasning af arealudpegninger
- Boringsnære beskyttelsesområder BNBO
3. Juridiske aspekter.
4. Model for finansiering af indsatser.
5. Det videre arbejde.
- Vandsamarbejder.
- Virkemiddelkatalog
6. Eventuelt.
- Næste møde.

1. Den politiske dagsorden.

Strategi for grundvandsbeskyttelse

- den politiske proces.

Politisk debat i efteråret 2018:
5 fokusområder:

Politisk debat i september 2018
Forslag til virkemidler / handlinger:

2. Arealopgørelse og arealanvendelse.
Områder med
drikkevandsinteresse,
(OSD)
Indsatsområder [IO] –
tilpassede

Indsatsområder (IO)
Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses indsatsområder (IO),
hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat.
Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler
og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.

2. Arealopgørelse og arealanvendelse.
Areal udpegning

Hektar, ha

Hektar, ha tilpasset
markniveau.

OSD – områder med særlige drikkevandsinteresser

23.535

Indvindings-OSD

24.404

IO – nitrat

10.610

10.703

365

361

IO – sprøjtemidler
BNBO – boringsnære beskyttelsesområder

176

Hektar med arealudpegning i Syddjurs Kommune.(Obs! Der gøres opmærksom på, at tallene i tabellen er brutto tal, dvs., at der er overlap på arealer, hvor
der er mere end én udpegning. Nogle arealer er f.eks. både indsatsområde for nitrat og for sprøjtemidler. Ligeledes er en del af OSD ligeledes indvindingsOSD).

”Arealanalyse”
Fordeling mellem typerne ”Skov/Natur” og ”Markdrift” i indsatsområder for
sprøjtemidler (SFI) og for nitrat (NFI)

Skov el. natur
[Ha]

Markdrift
[Ha]

Areal i alt
[Ha]

lokal IO
S

134
(37%)

227
(63%)

361

Lokal IO
N

1.115
(10%)

9.587
(90%)

10.702

S: Sprøjtemiddel
N: Nitrat

Eksempel på en tilpasning

Tilpasset

MiljøGIS

NFI-område

Eksempel på en tilpasning

Tilpasset

MiljøGIS

SFI-område

Teknisk tilpasning af arealudpegninger til ”markniveau”

10.703 ha - Nitrat

361 ha - Sprøjtemidler

Boringsnære beskyttelsesområder [BNBO]

Pindstrup Vandværk

Rønde Vandværk

Kilde: DANVA

Eksempel fra
Kolind Vandværk

Boringsnære beskyttelsesområder [BNBO] - arealopgørelse

BNBO
Areal i alt

176 ha

BNBO i indsatsområde

57 ha

- BNBO i IO (Arealanvendelse skov el. natur)*

12 ha

- BNBO i IO (Arealanvendelse mark el. lign.)**

45 ha

* BNBO beliggende inden for IO-sprøjtemidler – ca. 0,8 ha. – skov el. natur.
** BNBO beliggende inden for IO-sprøjtemidler – ca. 0,7 ha. – markdrift.

Nationalt er der overvejelser omkring et sprøjteforbud generelt indenfor BNBO*.
*Forbud mod vask og påfyldning af marksprøjter på nye vaskepladser beliggende inden for BNBO.

3. Juridiske aspekter.
Advokatnotat om bl.a. – vandsamarbejder mv.:

Påbudshjemmel, Vandforsyningsloven:
§ 48

(kommunen kan pålægge samarbejde mellem vandværker)

§ 52a (almene vandværker kan etablere frivillige vandsamarbejder)
§ 52b (mulighed for fordeling af udgifter til beskyttelse af ressourcen)

Eksempler på aktiviteter i vandsamarbejder:

Generelle samarbejdsopgaver såsom:
- Grundvandsbeskyttelse
- Sløjfning af boringer og brønde,
- Udarbejdelse af materiale og kampagner,
- Overvågning,
- Opstilling af handlingsplaner for bæredygtig vandindvinding mv.
Specifikke samarbejdsområder såsom:
- Forhandlinger om aftaler og deklarationer,
- Kompensation til lodsejere,
- Skovrejsning,
- Køb af jord mv.
Driftsmæssige opgaver:
- Nødforsyning
- Samdrift

Ved etablering af et vandsamarbejde.
Stillingtagen til organisationsformen:
• Selskab
- Interessentselskab, I/S
(erhvervsmæssigt samarbejde, interessenterne hæfter personligt, solidarisk
og direkte, har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser
gennem erhvervsdrift).
- Andelsselskab, Amba (selskab med begrænset ansvar)
• Forening (aftale om en sammenslutning med et bestemt formål).

• Fond (selvejende, indskud af kapital - aktiver for mindst 1.000.000 kr)

Generelt etableres en forpligtende organisation med vedtægter,
generalforsamling, bestyrelse mv.

Eksempel fra Aalborg:
- Vandsamarbejde er dannet som en forening.
- Betaling af bidrag pr. medlem - kubikmeter indvundet pr. år (vandsalg).
Aalborg kommune:
- Ikke plads i bestyrelsen
- Godkender et vandselskabs udtræden af foreningen
- Har stillet kommunegaranti
- Godkender takster, regnskaber, låneoptagning, køb, vedtægtsændringer m.v
Eksempel fra Vordingborg:
- Vandsamarbejde er dannet som et selskab (amba).
- Betaling af engangsbidrag pr. medlem – (indvindingstilladelse).
Vordingborg Kommune:
- Deltaget ikke i vandsamarbejdet
- Kommunen kan f.eks. bidrage med arbejdskraft eller kommunegaranti

Kommunens juridiske rolle:
Syddjurs Kommune har som udgangspunkt ikke mulighed for at indgå i vandsamarbejdet som medlem, herunder som stifter, andelshaver eller interessent, jf.
vandsektorlovens § 15 – og nærmere ovenfor under punkt 4.2.
Syddjurs Kommune har derimod mulighed for – inden for vandforsyningslovens
og miljøbeskyttelseslovens grænser – at agere i forhold til samarbejdet ”på
sidelinjen*”.

*Kommunalfuldmagten indeholder en bemyndigelse for kommunen til at handle uden lovgrundlag - opgaver af almennyttig karakter
Kommunen må kun støtte, når den står i rimeligt forhold til den kommunale interesse. Der skal være saglige hensyn og handles i
overensstemmelse med lighedsprincippet.

Syddjurs Kommune kan agere begrænset i medfør af kommunalfuldmagten, da der allerede er taget stilling til kommunernes opgavevaretagelse i
miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og vandsektorloven.

Påbudshjemmel i miljøbeskyttelsesloven:
§ 24 i MBL:
Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå
fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til
indvinding af grundvand.

§ 26a i MBL:
Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter § 13 eller
§ 13 a i lov om vandforsyning m.v., kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke
kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod
fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de
rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige
for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening
med nitrat eller pesticider.

Mulighed i vandforsyningsloven for at indgå aftaler med lodsejer:

§ 13d i Vandforsyningsloven:
En kommunalbestyrelse eller en almen vandforsyning kan for at gennemføre en
indsatsplan vedtaget 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 vandforsyning helt eller delvis skal betale
det beløb, der ifølge aftalen tilkommer ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over
ejendommen under forudsætning af, at den almene vandforsyning har fordel af aftalen.

En fælles ”Grundvandsfond”:

Er det en god idé?
- Skal udgifterne til grundvandsbeskyttelse betales i solidaritet?

4. Model for finansiering af indsatser.

Spørgsmål:
Hvad koster det at realisere de nødvendig grundvandsbeskyttende tiltag i
indsatsområderne?
Vilkår:
- Indsatsområderne dækker arealer på ca. 110km2 fordelt på godt 106km2
NFI og knap 4km2 SFI
- Nitratfølsomhed er kompleks
- De mest omkostningstunge grundvandsbeskyttende tiltag definere
rammen og loftet for aktiviteter.
Forudsætninger:
- Områderne vi kigger er heterogen i deres opbygning (geologi).
- Udvaskningen af kvælstof er dynamisk (afgrøde, gødning, nedbør,
udbytte mv.).
- Arealanvendelsen ændre sig over tid.
- mv

Metodik
Håndtering af de arealer i IO med NFI udlægning
Trin 1
Arealanalyse.
- Arealanvendelsen i oplandet [landbrug, befæstet, natur, recipienter]
- N balance
Trin 2
Kvantificering af kvælstoftab i IO og hele indvindingsoplandet/OSD.
- Kvælstofudvaskning for de forskellige arealanvendelser.
Trin 3
Kortlægning af markarealernes kvælstofudvaskning.
- Kvantitet kvælstoftab på markniveau.

Trin 4
Opstilling af scenarie for arealomlægning
- Skov, Slætgræs, Brak
Trin 5
Kvantificering af markarealer som skal omlægges for af indvindingsoplandet
samlede kvælstofudvaskning kommer under miljømålet på 50 mg/L

To eksempler

Tirstrup Vandværk

Forbehold:
- Kigger på 2016 markblokke
- N-balance og potentiel N-udvaskning periode 2012-2016
- Udbytteforhold svarende til normtal
- Uden kanteffekt for udvaskningen under skov
- Tager ikke højde for nye regler om ekstra efterafgrøder

Kolind Vandværk

Trin 1
Arealanalyse

Trin 2
Nitratudvaskningen

Trin 3
Kvælstofudvaskningen fra markarealer i IO

Kolind Vandværk

Tirstrup Vandværk

2016

Trin 4
Scenarie for arealomlægning

Oplandet under
50 mg NO3/l

Trin 4 fortsat

Trin 4 fortsat

Kvælstofudvaskning i opland < 50 mg NO3/l

Trin 5
Omlægning

Tirstrup Vandværk

Scenariet med etablering af skov hvv. ekstensiv græs

Scenariet med etablering af slætgræs

Trin 5

Kvælstofudvaskning i opland < 50 mg NO3/l

Omlægning

Kolind Vandværk

Scenariet med etablering af skov hvv. ekstensiv græs

Scenariet med etablering af slætgræs

Det videre analysearbejde
(Delopgaver)

Model- og GIS analyse:
Bestemmelse af alderszoner for indvindingsoplandet
(zonering, grundvandsdannende oplande)

Nitrat fremskrivning:
Vurdere den fremtidige nitratudvikling på vandværker og kvantificer
kravet til målopfyldelse

Robuste og bæredygtige kildepladser:
God naturlig beskyttelse, grundvandskemi mv

5. Det videre arbejde
1. Vandsamarbejder.
- Hvad tænker vandværkerne?

2. Virkemiddelkatalog.

Filteranlæg, trykfilter

- Hvilke overordnede principper ønsker koordinationsforum, der skal
lægges vægt på ved valg af virkemidler?
- Hvordan prioriteres virkemidlerne?

Filteranlæg, sandfilter

Vandsamarbejder:
- Vandværkernes tanker og idèer til
grundvandsbeskyttelse i vandsamarbejdet?

Vandsamarbejde
Ryomgård/Nimtofte

Vandsamarbejde
Hornslet/Rønde
Vandsamarbejde
Balle/Tirstrup

Vandsamarbejde
Ebeltoft/Mols

Strukturgrupper
Ni grupper.
(Deltagelse er frivillig)!

- Nyt fra grupperne. Hvad arbejdes
der konkret med i grupperne?

Virkemiddelkatalog.

1. Det foreslås, at forvaltningen indkalder til et temamøde i
vandværkernes ”Arbejdsgruppe”.
2. På temamødet laves en ”brain storm” og der indsamles idéer til
virkemidler og indsatsplanlægningen generelt – evt. med ekstern
inspiration.
3. Resultatet tages med til næste koordinationsforum, hvor virkemidlerne
og idéerne drøftes og prioriteres.
4. Forvaltningen opstiller efterfølgende et forslag til et virkemiddelkatalog,
som forelægges Udvalget for Natur, Teknik og Miljø.

Eksempel på et virkemiddelkatalog
Virkemiddel
Sløjfning af overflødige private brønde

Effekt (Kort sigt)

Effekt (Langt sigt)

+

Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO

+

Beskyttelseszoner omkring kildepladser

+

Vaskepladser
Monitorering (sprøjtemidler, overvågningsboringer og spildevand)

+
+

Nye kildepladser (OSD)
Dybeboringer > 50 m.u.t.

+
+

+

+

Skovrejsning

+

Natur eng og sø mv. i råstofgrave

+

Fokus på affaldsoplag og "fyldpladser"
Indsats over for perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS-forbindelser)

+
+

Spildevand i det Åbne land

+

+

Kloarkering

+

+

Slamudbringning

+

Frivillige aftaler om Nitratreduktion

+

Sprøjtemiddelskampagne

+

Nedsivningsanlæg
Virksomhedstilsyn fokus på chlorerede

+
+

+

Kammpagne for miljøvenlig drift af juletræsplantager

+

Oprensning af 10 mest forurenede ejendomme indenfor OSD

+

Rådighedindskrænkninger

+

Omlægning til økologisk drift
Kammpagne om udskiftning af olietanke med andre opvarmningsformer

+
+

+

6. Eventuelt
Næste møde:
Vi sender en Doodle ud med et par datoer.

Planproces
Indsatsplan
2016

Statens grundvandskortlægning
udpeges i bekendtgørelse

2017
Forarbejder starter

Input til indsatsplanen

Tidsplan

2018

Politisk behandling
- Orientering om proces
- Principper
- Virkemiddelkatalog

Vandforsyningsplan
Grundvandskortlægning

Koordinationsforum og
Vandsamarbejder/følgegrupper
etableres

Geografi/geologi

Møder med forum/grupper

2019

Skriveproces
Møder med forum/grupper
om udkast til Indsatsplan

Indsatsplan
Generel
indsatsplan

Skriv : Endelig plan

2020

Politisk behandling
Høring 12 uger
Delområde 1
Vedtaget plan på web mv.
Implementeringsperioden ca. 5-10 år

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4

Organisationsdiagram - INDSATSPLANLÆGNING

4 vandværker er
repræsenteret

Koordinationsforum

21 vandværker

Fire arbejdsgrupper

(Arbejdsgrupperne er repræsentanter fra de fire følgegrupper.
Arbejdsgrupperne deltager i
arbejdsmøder med kommunen
om indsatsplanlægning)

(De fire valgte vandværker
repræsenterer alle de
produktionsvandværker, som
er med i de fire følgegrupper)

Fire
Følgegrupper

58 vandværker
(Produktionsvandværker i
følgegrupperne orienteres
generelt kun om arbejdet
med indsatsplanlægningen.
Et produktionsvandværk
kan/vil dog bliver inddraget
efter behov i forbindelse med
med den konkrete
grundvandsbeskyttelse i
indvindingsoplandet mv.).

Notat
Sagsid
Dato:
Sagsbehandler:

15/44388
12-11-2018
Anne-Mette R. Rasmussen

Vedr.: Notat omkring BNBO
Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er et beregnet område omkring en boring.
Inden for dette område kan der på grund af kort strømningstid og ringe fortynding af en
eventuel forurening i grundvandet være et særligt behov for beskyttelse mod forurening.
BNBO vil typisk omfatte et areal, der er større end det 10 meters fredningsbælte og den
25 meters sprøjte- og gødningsfrie zone omkring en boring. Inden for et BNBO er der ofte
behov for beskyttelse mod organiske forureninger.
Størrelsen på BNBO er afhængig af indvindingens størrelse og fastlægges indirekte ud
fra kontrolfrekvensen for organiske stoffer. Kontrolfrekvensen er i Syddjurs Kommune
typisk 1-2 år. Det betyder, at radius af BNBO fastlægges ud fra hvor langt grundvandet
strømmer på et eller 2 år. En uddybende definition og beregningsmetoden kan ses i statens vejledning omkring BNBO fra 2007.
Staten udpeger pr. 1. januar 2019 i ”bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer” boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle almene vandforsyningsboringer, som har en vandindvindingstilladelse.
Når staten har udpeget BNBO i bekendtgørelse, er det op til kommunen at vurdere om,
og i givet fald hvilken håndhævelse, der skal ske inden for BNBO for at sikre grundvandsbeskyttelsen. Staten kan også vælge via lovgivning at udstede generelle regler gældende
for BNBO f.eks. et pesticidforbud.
Kommunens regulering indenfor et BNBO kan f.eks. meddeles som påbud i forbindelse
med vandværkets indvindingstilladelse, hvis der er et dokumenteret behov her for. Regulering i BNBO kan også indgå i en indsatsplan som foranstaltninger og retningslinjer, hvis
der er udpeget indsatsområde indenfor BNBO.
Miljø og Klima
Lundbergsvej 2

Postadresse

8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

8400 Ebeltoft

Med andre ord - en indsats inden for et BNBO skal bero på, om der er et konkret behov
for en indsats. I praksis betyder det, at BNBO skal være udpeget som indsatsområde, da
der således er foretaget en vurdering af, at arealet er sårbart enten i forhold til nitrat eller
til sprøjtemidler.
En indsatsplan skal derfor redegøre for et evt. behov for en indsats i et boringsnært beskyttelsesområde. Der kan ikke foretages en generel indsats i alle BNBO.
Til at vurdere, om der skal ske en indsats i et BNBO tages der udgangspunkt i, om Staten
har udpeget området til indsatsområde (IO) for enten nitrat eller for sprøjtemidler. Her til
vil det ligeledes være relevant at kigge på andre typer af organiske stoffer inden for BNBO, som f.eks. oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. Hvis der er forureningskortlagte
eller andre kendte forureninger inden for BNBO, så skal disse ligeledes vurderes i forhold
til en indsats.
I Syddjurs Kommune er der én V1-kortlagt forurening, der er beliggende indenfor BNBO.
I Syddjurs Kommune er der ca. 176 ha areal, som er udpeget til BNBO. I skemaet herunder fremgår hvor mange ha BNBO, der ligger i indsatsområde, og som skal omfattes af
en indsatsplan.
BNBO - udenfor IO
BNBO - i IO
BNBO - delvist i IO (IO areal)
BNBO - delvist i IO (udenfor IO areal)

84 ha
30 ha
27 ha
35 ha

I alt

176 ha

I Syddjurs Kommune ligger 57 ha ud af de 176 ha BNBO i indsatsområde. Det svarer til,
at der på 32 % af de arealer, der er udpeget til BNBO, skal foretages en indsats.
Af de 57 ha BNBO, som ligger i indsatsområde, der har de 12 ha en arealanvendelse
som giver en naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet i form af enten skov eller § 3
beskyttet natur. De resterende 45 ha indsatsområde inden for BNBO har en ringe naturlig
beskyttelse grundet en arealanvendelse som enten intensiv markdrift, byområde el. lign.
Dette betyder, at på baggrund af arealanvendelsen alene, så bør der foretages en aktiv
indsats på de 45 ha, der er udpeget til BNBO, og som samtidig er udpeget til indsatsområde.
Når en indsats er vurderet nødvendig i et BNBO, og foranstaltninger og retningslinjer
indgår i en indsatsplan, så skal kommunen efterfølgende regulere forholdet. Dette kan
f.eks. være via påbud overfor de lodsejere, der ligger indenfor BNBO.
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DANVA har udarbejdet en redegørelse omkring BNBO, som er vedlagt som bilag til dette
notat. I denne redegørelse er bl.a. påbudsmuligheder efter miljøbeskyttelseslovens § 24
og § 26a beskrevet. Dette er to virkemidler, som kommunen kan benytte sig af til regulering til regulering i BNBO.

Referencer:
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1121 af 3. september 2018
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 1420 af 28. november 2019
Boringsnære beskyttelsesområder BNBO, Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2007
Sådan fungerer BNBO, Claus Vangsgaard, DANVA, 2017
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1.

Baggrund

1.1.

Baggrund og formål
Syddjurs Kommune har anmodet Advokatfirmaet Energi & Miljø om rådgivning
vedrørende mulighederne for at etablere et vandsamarbejde i Syddjurs Kommune med henblik på at sikre, at tiltag, som kan forbedre grundvandsbeskyttelsen, fremmes. Vi har forstået det således, at Syddjurs Kommune ønsker at
etablere flere vandsamarbejder – dels til beskyttelse af grundvandet og dels til
eksempelvis fælles varetagelse- og finansiering af driftsmæssige forhold – med
henblik på udmøntning af Syddjurs Kommunes indsatsplan.
I det følgende foreligger således en gennemgang af de retlige rammer for henholdsvis etableringen af et vandsamarbejde og for grundvandsbeskyttelse i øvrigt. Herefter gennemgås de opgaver, vandsamarbejdet kan varetage samt finansieringen af vandsamarbejdet.

1.2.

Redegørelse vedrørende vandsamarbejdets organisation
I forlængelse af denne redegørelse vedlægges en redegørelse om de retlige
rammer for vandsamarbejdets organisation, hvilket blandt andet indeholder en
gennemgang af vandsamarbejdets omfang og vandsamarbejdets organisering
i forskellige organisationsformer samt en generel vurdering af Syddjurs Kommunes muligheder for indflydelse på det eventuelle vandsamarbejde.

2.

De retlige rammer

2.1.

Indsatsplan

2.1.1.

Generelt om indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens § 13 og § 13 a
Når Miljøstyrelsen har udpeget et indsatsområde, jf. vandforsyningslovens § 11
a, stk. 1, nr. 5, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan, jf. lovens §
13, stk. 1. Det bemærkes, at det er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil indsatsområdet hører, der skal udarbejde indsatsplanen. Det er endvidere
den kommunalbestyrelse, der har udarbejdet indsatsplanen for det pågældende
område, der skal håndhæve indsatsplanen efterfølgende.
Miljøstyrelsen har i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
kortlagt og udpeget områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne. Miljøstyrelsen har i den forbindelse kortlagt og udpeget områder i Syddjurs Kommune.
For de pågældende områder – indsatsområderne – skal Syddjurs Kommune
udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet, jf. vandforsyningslovens § 13, stk. 1. Indsatsplanen kan karakteriseres som grundlaget for de tiltag,
der skal gennemføres, for at beskytte vores vandressourcer. Med henblik på en
samlet varetagelse og fordeling af udgifterne til overvågning og beskyttelse af
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vandressourcerne kan finansieringen af de relevante tiltag varetages af et vandsamarbejde.
Syddjurs Kommune kan endvidere vedtage en indsatsplan for et område i medfør af vandforsyningslovens § 13 a. Det er tilfældet, hvis Syddjurs Kommune
vurderer, at Miljøstyrelsens udpegning efter § 11 a, stk. 1, nr. 5, er utilstrækkelig
til at sikre vandforsyningsinteresserne i Syddjurs Kommune.
En indsatsplan er en plan for kommunalbestyrelsens fremadrettede administration og har således alene direkte retsvirkning for kommunalbestyrelsen som
myndighed. Indsatsplanen binder kommunalbestyrelsen fra det tidspunkt, den
er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Herefter vil kommunalbestyrelsen kunne
træffe afgørelser i medfør af indsatsplanen.
Indsatsplanen binder derfor ikke i sig selv vandforsyningsselskaber, borgere og
virksomheder i Syddjurs Kommune. Indsatsplanen har imidlertid indirekte virkning over for vandforsyningsselskaber, borgere og virksomheder, idet kommunalbestyrelsen vil administrere i henhold til indsatsplanen og således træffe konkrete afgørelser, som de pågældende adressater – eksempelvis vandforsyningsselskaber, borgere og virksomheder – vil være bundet af.

2.1.2.

Finansieringen af indsatser i indsatsplanen
Finansiering af kommunens udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner mv. fremgår af vandforsyningslovens § 11 b, som lyder således:
”Til dækning af Miljø- og Fødevareministeriets udgifter forbundet med den kortlægning og udpegning, der er nævnt i § 11
og § 11 a, stk. 1, nr. 1-5, og kommunernes udgifter til et koordinationsforum, jf. § 12, og udarbejdelse af indsatsplaner, jf.
§ 13, samt udarbejdelse af indsatsplaner for andre områder
end udpegede indsatsområder, jf. § 13 a, inden for områder
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til
almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser opkræves et bidrag pr. m3 afgiftspligtigt
vand efter § 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand.”

Omkostningerne forbundet med udarbejdelsen af indsatsplanen finansieres således i form af brugerfinansiering.
Finansiering af indsatserne i indsatsplanen kan derimod ske enten af kommunen eller af vandforsyningsselskaberne, det vil sige i form af brugerfinansiering.
Udgangspunktet er, at omkostningerne afholdes af kommunen som myndighed,
men kommunen kan i et vis omfang bestemme, at omkostningerne skal afholdes af vandforsyningsselskaberne. Det fremgår eksempelvis både af miljøbeskyttelseslovens § 64 a og vandforsyningslovens § 13 d, at kommunen aktivt
skal beslutte, hvis en erstatning skal afholdes af et vandforsyningsselskab. At
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en erstatning skal afholdes af et vandforsyningsselskab forudsætter, at det pågældende vandforsyningsselskab har fordel af påbuddet. I områder, hvor der
ikke er et vandforsyningsselskab, der kan siges at have fordel af dyrkningsaftalen eller påbuddet, skal omkostningerne afholdes af kommunen.
Generelt anbefaler Naturstyrelsen, at indsatsplanen indeholder et overslag over
udgifter forbundet med gennemførelsen af planen samt en oversigt over tidligere gennemførte foranstaltninger. I overslaget kan det således også præciseres, hvilke aktører der skal afholde omkostningerne til de forskellige poster i
indsatsplanen.
I vejledning om indsatsplaner (VEJ nr. 9320 af 21/04/2015) skelnes der ikke
mellem, om et indsatsområde ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i et indvindingsopland (inden for eller uden for
OSD). Kommunalbestyrelsen skal derfor betragte disse områder som ligestillede med hensyn til behov for beskyttelse i indsatsområdet, uanset om der findes mulighed for finansiering af indsatser af et vandforsyningsselskab.

2.2.

Vandsamarbejder
Som udgangspunkt skal hvert vandforsyning afholde udgifterne til den nødvendige grundvandsbeskyttelse i vandforsyningens indvindingsopland. Afhængig
af hvor indvindingsanlæggene er placeret, kan dette imidlertid betyde store forskelle i de enkelte vandforsyningers udgifter til grundvandsbeskyttelsen.
Vandforsyningsloven giver mulighed for at varetage både grundvandsbeskyttelse og driftsmæssige opgaver i et eller flere vandsamarbejder. Der kan således eksempelvis etableres vandsamarbejder, som har til formål at beskytte
grundvandet i Syddjurs Kommune, ligesom der kan etableres vandsamarbejder
til fælles finansiering af driftsmæssige opgaver. Sådanne vandsamarbejder kan
enten etableres frivilligt eller ved påbud meddelt af Syddjurs Kommune.
Syddjurs Kommune bør oplyse vandforsyningerne i kommunen om muligheden
for at etablere et vandsamarbejde mv. på et møde i henhold til vandforsyningslovens § 14 b. Bestemmelsen giver netop hjemmel til, at Syddjurs Kommune
kan drøfte forsyningsforholdene med de almene vandforsyninger i kommunen.
Syddjurs Kommune kan således herved opfordre vandforsyningerne til at indgå
et nærmere bestemt vandsamarbejde, inden der meddeles et egentligt påbud
herom.
Lovgrundlaget for vandsamarbejder findes i vandforsyningslovens §§ 52 a, 52
b og 48, hvilke bestemmelser beskrives nærmere i det følgende.

side 6/15

2.2.1.

Vandforsyningslovens §§ 52 a og 52 b
Vandsamarbejder kan etableres på frivillig basis med hjemmel i vandforsyningslovens § 52 b, jf. § lovens 52 a, idet det fremgår heraf, at de almene vandforsyninger ”kan” etablere vandsamarbejder. Bestemmelsen i § 52 b, stk. 1, har
denne ordlyd:
”Almene vandforsyninger kan etablere et samarbejde med
henblik på samlet varetagelse af og fordeling 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 kvaliteten af disse vandressourcer.”

De deltagende parter fastlægger selv vilkårene for det frivillige samarbejde, herunder om samarbejdet skal omfatte alle – eller blot dele af – de enkelte deltagende vandforsyningers beføjelser.
Et af kernepunkterne for frivillige vandsamarbejder er grundvandsbeskyttelse.
Samarbejde om grundvandsbeskyttelse kan indebære en bred vifte af opgaver
omfattende alt fra kortlægning til selve beskyttelsen. Opgaverne vedrørende
grundvandsbeskyttelse er ofte økonomisk tunge for den enkelte vandforsyning
at varetage selv, hvorfor et vandsamarbejde kan medvirke til en løsning og finansiering af de relevante opgaver i fællesskab. Opgaver der kan varetages af
et vandsamarbejde gennemgås nedenfor under punkt 4.1.
Syddjurs Kommune har i medfør af vandforsyningslovens § 53 a ligeledes mulighed for at bidrage med økonomisk støtte til visse opgaver, der har til formål
at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur.

2.2.2.

Vandforsyningslovens § 48
Hvis en almen vandforsyning ikke ønsker frivilligt at indgå i et vandsamarbejde,
er der i vandforsyningslovens § 48 hjemmel til, at kommunen kan påbyde vandforsyningen at samarbejde med andre almene vandforsyninger med henblik på
at skaffe en bedre vandforsyningsstruktur. En sådant påbud kan meddeles, hvis
kommunen skønner det nødvendigt.
Vandforsyningslovens § 48, stk. 1 lyder således:
”Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en planmæssig
udbygning af vandforsyningen og sikre en hensigtsmæssig
anvendelse, kortlægning, overvågning og beskyttelse af de
eksisterende vandforekomster til drikkevandsforsyning, kan
kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte almene vandforsyninger påbyde samarbejde mellem almene
vandforsyninger i kommunen.”
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Som det fremgår af bestemmelsen, kan Syddjurs Kommune påbyde vandforsyninger at samarbejde. Ved ændringen af vandforsyningsloven i 2016 blev kompetencen til at påbyde vandsamarbejder overgivet fra staten til kommunerne –
med mindre der er tale om vandsamarbejder, der overskrider kommunegrænserne. Retsstillingen i henhold til vandsamarbejder, der overskrider kommunegrænser, gennemgås nedenfor under punkt 3.
Der kan både være tale om at påbyde oprettelse af et helt nyt samarbejde og
om, at et eksisterende samarbejde påbydes at optage yderligere deltagere, som
eventuelt er særlig dårligt stillede og derfor ikke attraktive for de øvrige deltagere i samarbejdet samarbejdet at optage.
Påbudsbestemmelsen giver kommunen mulighed for at påbyde et samarbejde
om en lang række opgaver. Tidligere blev bestemmelsen ofte anvendt til påbud
om ringforbindelser og lignende driftsmæssige forhold mv. af hensyn til forsyningssikkerheden, men bestemmelsen forventes fremadrettet i højere grad anvendt til påbud om samarbejder om grundvandsbeskyttelse.
Hvis de berørte parter ikke selv kan nå til enighed om påbuddets tilstrækkelige
opfyldelse, kan Syddjurs Kommune fastsætte vilkårene for vandsamarbejdet efter forhandling med parterne, jf. vandforsyningslovens § 48, stk. 2. Syddjurs
Kommunes rolle er alene subsidiær, således at Syddjurs Kommunes kompetence er betinget af, at der ikke kan opnås enighed om vilkårene mellem parterne. Såfremt der opnås enighed om vilkårene mellem parterne, vil Syddjurs
Kommune således ikke kunne fastsætte andre vilkår.

2.3.

Tiltag vedrørende grundvandsbeskyttelse i øvrigt
Ud over oprettelse af vandsamarbejder kan grundvandsbeskyttelse også varetages på anden vis.
Syddjurs Kommune kan eksempelvis nedlægge dyrkningsrestriktioner, jf. vandforsyningslovens § 13 d, og indgå privatretlige aftaler med henblik på grundvandsbeskyttelse.
Herudover indeholder miljøbeskyttelsesloven eksempelvis – i miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 26 a – hjemmel til, at kommunen kan give påbud, nedlægge
forbud eller pålægge rådighedsindskrænkninger for at undgå fare for forurening.
Bestemmelserne vil blive gennemgået i det følgende.

2.3.1.

Nedlæggelse af restriktioner og indgåelse af privatretlige aftaler
Syddjurs Kommune kan aftale dyrkningsrestriktioner i medfør af vandforsyningslovens § 13 d. Med hjemmel heri kan kommunen eller en almen vandforsyning – for at gennemføre en vedtaget indsatsplan – indgå aftale med eksempelvis ejeren af en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen.
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I en sådan aftale bør der indføjes vilkår, der sikrer, at Syddjurs Kommune har
mulighed for at kontrollere, om aftalen reelt overholdes, og der bør endvidere
indføjes vilkår om sanktioner i tilfælde af, at aftalen misligholdes af arealejeren.
Kommunen eller den almene vandforsyning kan endvidere indgå aftale om salg
af hele- eller dele af den pågældende ejendom til kommunen eller den almene
vandforsyning, jf. vandforsyningslovens § 13 d, stk. 1 – fx med henblik på enten
videresalg med dyrkningsrestriktioner eller myndighedens etablering af en mere
grundvandssikker anvendelse.
Syddjurs Kommune kan endvidere indgå diverse frivillige, privatretlige aftaler
med henblik på grundvandsbeskyttelse, herunder eksempelvis aftaler med
landmænd om ekstensiv drift af visse landbrugsarealer og aftaler om køb af
arealer med henblik på skovrejsning.
Hvis det er påkrævet, er der endda mulighed for at udtage et areal fra landbrugspligt efter landbrugslovens § 6, stk. 1. Dette er blandt andet muligt, hvis
der er tale om arealer under 2 ha, som enten ønskes erhvervet af kommunen, jf.
§ 6, stk. 1, nr. 5, eller af en almen vandforsyning med henblik på beskyttelse af
drikkevandsressourcer, jf. § 6, stk. 1, nr. 9. I sidstnævnte tilfælde kræves det,
at visse betingelser er opfyldt – herunder blandt andet at erhvervelsen sker til
udmøntning af en indsatsplan.

2.3.2.

Miljøbeskyttelseslovens § 24
Kommunalbestyrelsen har i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 og 2,
mulighed for at foretage foranstaltninger med henblik på at undgå fare for forurening af vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand samt forurening af
overfladevand. Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 og 2, har denne ordlyd:
”Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud
for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige
vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud eller forbud for at undgå fare for forurening af overfladevand, der indvindes med tilladelse efter § 20 i lov om vandforsyning m.v.
Kommunalbestyrelsen kan herunder forbyde eller fastsætte
vilkår for sejlads og fiskeri.”

Kommunalbestyrelsen har herved mulighed for at træffe konkrete beskyttelsesforanstaltninger for vandforsyningsinteresser. Anvendelse af miljøbeskyttelseslovens § 24 kan medføre, at der skal ydes erstatning til adressaten for påbuddet
eller forbuddet.
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Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, omfatter alle typer af anlæg til indvinding
af grundvand, og bestemmelsen omfatter endvidere både bestående- og fremtidige anlæg uanset anlæggets størrelse eller formål, herunder eksempelvis
med henblik på forebyggelse af fremtidig forurening eller gennemførelse af oprydning af en allerede stedfunden forurening. Det må dog antages, at bestemmelsen alene finder anvendelse, når der er tale om en aktuel indvindingsinteresse – og således ikke når der er tale om en generel beskyttelse af grundvandet.
Forebyggelse af fremtidig forurening, i medfør af lovens § 24, stk. 1, sker eksempelvis i praksis i forbindelse med fastlæggelsen af såkaldte ”fredningsbælter” med forbud mod gødskning, anvendelse af gifte og bekæmpelsesmidler mv.
omkring vandboringer. Forebyggelse af fremtidig forurening kan også foretages
i henhold til erhvervsudøvelse, eksempelvis grusgravning. Fastlægges der ikke
særlige fredningsbælter (udover de almindelige 10 m) efter § 24, gælder det
almindelige forbud imod anvendelse af pesticider og gødning efter miljøbeskyttelseslovens § 21b inden for en radius af 25 m fra en indvindingsboring.
Miljøbeskyttelseslovens § 24 anvendes ligeledes til at fastlægge boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO), hvilket senest er blevet bekræftet af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser af 18. december 2017 i ”Egedal-sagerne” – der
dog nu er indbragt for domstolene af Landbrug- og Fødevarer.
Et BNBO kan fastlægges uafhængigt af, om der gælder en indsatsplan for det
berørte område. Den nærmere fastlæggelse af et BNBO kan (formodentlig) foretages i overensstemmelse retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning om
BNBO fra 2007.

2.3.3.

Miljøbeskyttelseslovens § 26 a
I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 26 a, har kommunalbestyrelsen mulighed
for at pålægge ejeren af en ejendom rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, med henblik på at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Miljøbeskyttelseslovens §
26 a, har følgende ordlyd:
”Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter § 13
eller § 13 a i lov om vandforsyning m.v., kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige
vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning
pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler for, i hvilke tilfælde og på hvilket dokumentationsgrundlag
der kan meddeles pålæg efter stk. 1.
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Stk. 3. Reglerne i §§ 99-102 i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med gennemførelse af pålæg efter stk. 1, idet det dog er kommunalbestyrelsen, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov
om offentlige veje.
Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens pålæg af rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger efter stk. 1 skal de
meddelte pålæg respekteres af indehaveren af enhver rettighed over ejendommen, medmindre andet bestemmes i det
enkelte tilfælde.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for ejerens regning lade et
pålæg tinglyse på ejendommen. Hvis pålægget bortfalder,
skal kommunalbestyrelsen lade pålægget aflyse fra tingbogen.”

Kommunalbestyrelsen kan således – i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 26
a – gennemføre tvungne rådighedsindskrænkninger og andre foranstaltninger,
som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Ved udnyttelse af denne bestemmelse skal kommunalbestyrelsen betale erstatning til ejeren af den ejendom,
der bliver ramt af de pågældende foranstaltninger. Også denne bestemmelse
er således behæftet med visse økonomiske konsekvenser for kommunen.
Som det ses, har bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 26 a et videre anvendelsesområde end bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 24, idet § 26
a ikke alene omfatter forurening af vandindvindingsanlæg, men derimod også
omfatter sikring af drikkevandsinteresser mod forurening – fx fremtidige forsyningsområder.
Anvendelse af bestemmelsen i § 26 a forudsætter imidlertid, at der forinden er
vedtaget en indsatsplan, jf. vandforsyningslovens §§ 13 eller 13 a, jf. også ovenfor under punkt 2.1. Det forudsætter endvidere, at det ikke var muligt at opnå
en frivillig aftale på rimelige vilkår vedrørende rådighedsindskrænkningen.

3.

Vandsamarbejder der overskrider kommunegrænser

3.1.

Ansvarskommunen ved indsatsplanlægning på tværs af kommunegrænser
Nogle vandværker har indsatsområder, som strækker sig ud over kommunegrænsen. I sådanne tilfælde er det bestemt i vandforsyningslovens § 13 b, stk.
1 og 2, at
”Kommunalbestyrelsen skal inddrage alle berørte parter i forbindelse med udarbejdelsen af en indsatsplan efter §§ 13 eller 13 a.
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Stk. 2. En indsatsplan udarbejdet af en kommunalbestyrelse
efter § 13 eller § 13 a kan ikke vedtages endeligt, hvis berørte
kommunalbestyrelser har modsat sig dette skriftligt over for
kommunalbestyrelsen inden 12 uger efter, at de berørte kommunalbestyrelser har modtaget det færdige udkast til planen.
Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.”

Såfremt Syddjurs Kommune foretager indsatsplanlægning, der vedrører delområder, der er beliggende i en anden kommune, skal Syddjurs Kommune således
inddrage denne kommune i forbindelse med indsatsplanlægningen, idet den
pågældende kommune derved bliver berørt af planlægningen, jf. vandforsyningslovens § 13 b, stk. 1. Den anden kommune har herefter mulighed for at
modsætte sig indsatsplanens indhold, jf. vandforsyningslovens § 13 b, stk. 2.
Om bestemmelsen, der blev indført ved lovændringen i 2016, er det i forarbejderne skrevet, at
”Bestemmelsen, der nyaffattes, er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 4, til § 13 a. Gennemførelsen af en indsatsplan
vil kræve et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og almene vandforsyningsvirksomheder, og da indsatsplanen i
visse tilfælde vil kunne få omfattende konsekvenser for de berørte grundejere m.v., har kommunalbestyrelsen i den foreslåede bestemmelse pligt til at inddrage alle de berørte parter
i processen. Det er de konkrete parter i det berørte område,
der skal inddrages, således alle berørte lodsejere eller virksomheder, alle vandforsyningsvirksomheder (og/eller vandforsyningssamarbejder) og berørte kommuner. Det nedsatte
koordinationsforum skal informeres om, hvordan arbejdet
med indsatsplanerne skrider frem.”

Den kommune, der foretager indsatsplanlægningen, skal således også varetage den del af indsatsplanlægningen, der strækker sig ud over kommunegrænsen.
I det tilfælde skal kommunen imidlertid samarbejde med den anden kommune,
idet alle berørte parter skal inddrages, jf. vandforsyningslovens § 13 b, stk. 1.
Kommunen skal således også inddrage øvrige berørte parter såsom de berørte
grundejere og vandforsyninger.
Det bemærkes, at Syddjurs Kommune – som følge af kommunalfuldmagtens
territorialprincip – som udgangspunkt ikke kan planlægge uden for egne kommunegrænser, ligesom Syddjurs Kommune som udgangspunkt heller ikke kan
stille kommunegaranti til aktiviteter, der overskrider kommunegrænsen.
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3.2.

Påbudsmuligheder og betalingsforpligtelser i henhold til vandsamarbejde på
tværs af kommunegrænser
Såfremt der er tale om vandsamarbejder på tværs af kommunegrænser, herunder eksempelvis såfremt en vandforsyning, der bliver berørt af en kommunes
indsatsområde, er fysisk beliggende uden for kommunegrænsen, er spørgsmålet, hvilken kommune der skal udstede påbud om vandsamarbejde til denne
vandfrosyning.
Ved ændringen af vandforsyningsloven i 2016 blev kompetencen til at påbyde
vandsamarbejder som nævnt overgivet fra staten til kommunerne – med mindre
der er tale om vandsamarbejder, der overskrider kommunegrænserne.
Såfremt der er tale om udstedelse af påbud om vandsamarbejder, der overskrider kommunegrænserne, foreligger kompetencen ikke hos kommunen, men
derimod hos Miljø- og fødevareministeren, jf. vandforsyningslovens § 48, stk. 3.
Bestemmelsen har følgende ordlyd:
”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.”

Bestemmelsen blev indført ved ændringen af vandforsyningsloven i 2016, og
det fremgår i den forbindelse af forarbejderne til loven, at
”Vandsamarbejder på tværs af kommunegrænser kan være
relevante, idet grundvandsmagasinerne kan ligge på tværs af
kommunegrænser. Den foreslåede regel forhindrer ikke, at de
almene vandforsyninger i hver sin kommune frivilligt vælger
at etablere et vandsamarbejde på tværs af kommunegrænser. I tilfælde af at parterne, dvs. de almene vandforsyninger,
der modtager påbuddet, ikke kan nå til enighed om vilkårene
for vandsamarbejdet, kan miljø- og fødevareministeren fastsætte disse efter forhandling med de almene vandforsyninger. […]
Vandsamarbejder på tværs af kommunegrænser vil ofte
skulle følges op med en ændring af kommunernes vandforsyningsplan. Miljø- og fødevareministeren har hjemmel til at påbyde kommunalbestyrelsen at udarbejde delplaner samt ændringer og tillæg til vandforsyningsplanen, jf. vandforsyningslovens § 14, stk. 3”
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Som det fremgår af ovenstående uddrag, kan vandforsyninger i forskellige kommuner frit etablere et vandsamarbejde på tværs af kommunegrænserne, hvorimod det er Miljø- og fødevareministeren har kompetencen til at påbyde etablering af eller deltagelse i et sådant vandsamarbejde.
Såfremt Miljø- og fødevareministeren udsteder påbud om vandsamarbejde på
tværs af kommunegrænserne, kan et vandværk beliggende uden for kommunegrænsen i Syddjurs Kommune således påbydes at betale til et grundvandssamarbejde i Syddjurs Kommune.

4.

Opgaver der kan varetages samt opgavernes finansiering
Et etableret vandsamarbejde – uanset organiseringsform – kan varetage en
lang række opgaver. Hvilke opgaver der kan varetages, afhænger af de konkrete ønsker og behov.
I det følgende gennemgås således eksempler på hvilke opgaver, der kan varetages, herunder hvilken betydning det har for samarbejdets omfang. Herefter
gennemgås finansieringen af de pågældende opgaver, idet opgaverne kan finansieres på forskellige måder.

4.1.

Opgaver der kan varetages samt omfanget af samarbejdet
Vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse kan indgås med henblik på varetagelse af de opgaver, der fremgår af vandforsyningslovens §§ 48, 52 a og 52
b.
Det omfatter eksempelvis generelle samarbejdsopgaver såsom sløjfning af boringer og brønde, udarbejdelse af materiale og kampagner, oplysning om havevanding, etablering af nedsivningsanlæg, gødskning, håndtering af kemikalier
og pesticider, overvågning, opstilling af handlingsplaner for bæredygtig vandindvinding mv. Det omfatter også mere specifikke samarbejdsområder såsom
forhandlinger om aftaler og deklarationer, kompensationer, skovrejsning, køb af
jord mv.
Som det fremgår af forarbejderne til vandforsyningsloven fra 1987 kan vandforsyningerne herudover også indgå samarbejde om opgaver af mere driftsmæssig karakter, hvor vandforsyningerne deler udgifterne i ordningen. Vandforsyningerne kan herved deltage i en sammenkobling af vandforsyningsanlæggene
(ringforbindelser) ved hjælp af forbindelsesledninger mellem anlæggene – og
ved samtidig opførelse af nye højdebeholdere, pumpestationer mv.
Samarbejde om sådanne driftsmæssige opgaver har eksempelvis de fordele,
at et anlæg kan kobles ud under reparation, at et anlæg med god kapacitet kan
støtte et anlæg med utilstrækkelig kapacitet, og at der kan etableres en fælles
beholder til uudnyttet (nat)kapacitet. Herudover kan udgifter til opførelse at et
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nyt anlæg, der skal indgå i sammenkoblingen af de eksisterende anlæg, fordeles på de ældre anlæg.
Vandsamarbejder kan således varetage en bred vifte af opgaver, herunder alt
fra længerevarende, økonomisk tunge opgaver til kortere og mindre ressourcekrævende opgaver. Opgaverne, der skal varetages, afhænger af medlemmernes – vandsamarbejdets – konkrete ønsker og behov, og opgavernes varighed
og økonomiske omfang vil således som udgangspunkt variere.
De opgaver, som Syddjurs Kommune påregner at varetage, bør indgå i vurderingen af, hvilken organisationsform Syddjurs Kommune ønsker i forbindelse
med etableringen af vandsamarbejdet.

4.2.

Opgavernes finansiering
Vandsamarbejdet, herunder de forskellige opgaver, kan finansieres på forskellige måder – eksempelvis ved hver deltagende forsynings betaling af indskud i
samarbejdet eller betaling af kontingent i form af nærmere opgjorte m 3-bidrag.
Det kan således bestemmes i vedtægterne, at dækning af udgifter til etablering
og vedligeholdelse af foranstaltninger, aftalte opgaver og projekter til beskyttelse af grundvandet sker ved, at hvert medlem af foreningen betaler et m3bidrag baseret på vandsalget. M3-bidraget afregnes af de deltagende almene
vandforsyninger efter anlæggenes slutafregnede vandsalg. En sådan vedtægtsbestemmelse er vedtaget af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg.
Finansiering kan også ske ved, at hvert medlem indbetaler et engangs-startindskud, som indsættes på en fælles konto. Startindskuddet kan eksempelvis opgøres som 0,10 kr. pr. m3 oppumpede vandmængde, hvilket er tilfældet for
Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune.
Herudover kan kommunen i et vis omfang direkte- eller indirekte deltage i finansieringen, eksempelvis ved at bidrage med ressourcer eller ved at stille garanti
for vandsamarbejdets gæld.
Det bemærkes, at vandsamarbejdet som udgangspunkt skal hvile i sig selv,
hvilket indebærer, at vandsamarbejdets indtægter fra medlemmernes betaling
over en årrække skal balancere med de omkostninger som vandsamarbejdet
oppebærer. Herved betaler brugerne ikke mere for ydelsen end den reelt koster
at levere.

5.

Muligheder i forhold til vandsamarbejdets organisation
Et vandsamarbejde kan organiseres i forskellige organisationsformer, herunder
eksempelvis som et andelsselskab, en forening, en fond eller et interessentskab. I forlængelse af denne redegørelse vedlægges således en redegørelse
vedrørende vandsamarbejdets organisationsform.
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I redegørelsen vedrørende vandsamarbejdets organisationsform gennemgås
de for valget af organisationsform relevante forhold, kommunens rolle i henhold
til etableringen- og driften af et vandsamarbejde samt en nærmere beskrivelse
af de forskellige organisationsformer. Herudover foreligger en overordnet beskrivelse af praksis på området, herunder en kort gennemgang af visse vandsamarbejders organisationsform, og slutteligt foreligger en generel vurdering af
organisationsformerne i henhold et eventuelt vandsamarbejde i Syddjurs Kommune.

Aarhus, den 9. januar 2019

Peter Nymann
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1.

Baggrund
Syddjurs Kommune har anmodet Advokatfirmaet Energi & Miljø om rådgivning
vedrørende mulighederne for at etablere et vandsamarbejde i Syddjurs Kommune med henblik på at sikre, at tiltag, som kan forbedre grundvandsbeskyttelsen, fremmes.
I forlængelse af redegørelsen vedrørende det økonomiske og retlige grundlag
for grundvandsbeskyttelse og vandsamarbejde i Syddjurs Kommune foreligger
her en redegørelse vedrørende vandsamarbejdets organisationsform.
I det følgende foreligger således en gennemgang de for valget af organisationsform relevante forhold, kommunens rolle i henhold til etableringen- og driften af
et vandsamarbejde samt en nærmere beskrivelse af de forskellige organisationsformer. Herudover foreligger en overordnet beskrivelse af praksis på området, herunder en kort gennemgang af visse vandsamarbejders organisationsformer, og slutteligt foreligger en generel vurdering af Syddjurs Kommunes muligheder i henhold til det fremadrettede arbejde med den eventuelle etableringog drift af vandsamarbejder i Syddjurs Kommune.

2.

Muligheder i forhold til vandsamarbejdets organisation

2.1.

Indledning
Et vandsamarbejde kan organiseres i forskellige organisationsformer, herunder
eksempelvis som et andelsselskab, en forening, en fond eller et interessentskab. Indledningsvis foreligger under punkt 2.2. en gennemgang af de elementer, der har betydning, når man skal tage stilling til, i hvilken organiseringsform
vandsamarbejdet skal etableres. Herefter gennemgås under punkt 2.3 kommunens rolle i henhold til etableringen- og driften af et vandsamarbejde, efterfulgt
af en nærmere beskrivelse af organisationsformerne under punkt 2.4.

2.2.

Generelt om vandsamarbejdets omfang og valget af organisationsform, herunder vandsektorlovens § 15
Deltagerne i vandsamarbejdet skal, når rammerne for det konkrete samarbejde
er opstillet, tage stilling til, hvor formel en organisationsform der er behov for.
Beslutningen om vandsamarbejdets form afhænger blandt andet af samarbejdets økonomi og kompleksitet, herunder hvem og hvor mange der skal deltage
i samarbejdet, og hvad deltagerne økonomisk er villige til at risikere. Der skal
således tages stilling til graden af selskabsdeltagerens økonomiske- og personlige deltagelse i virksomheden, samt hvorvidt det ønskes, at virksomheden skal
være et selvstændigt retssubjekt mv.
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Når det ikke forventes, at der alene vil være tale om en engangskontrakt, men
derimod et løbende samarbejde, som vil omfatte en flerhed af aktiviteter, anbefales det generelt, at der etableres et formelt samarbejde – et selskab. Det indebærer en forpligtende organisering med vedtægter, repræsentantskabsmøde
og en daglig styregruppe/ledelse mv. Det bemærkes dog, at hvorvidt der skal
etableres et formelt samarbejde – og i så fald hvilken organisationsform, der
skal anvendes – skal vurderes ud fra de konkrete aktiviteter, som ønskes igangsat i samarbejdet samt de vandforsyninger, der forventes at skulle deltage i
samarbejdet.
I henhold til valget af vandsamarbejdets organisation bemærkes det, at såfremt
det ønskes, at Syddjurs Kommune skal deltage i vandsamarbejdet, stiller dette
også særlige krav til samarbejdet organisation, da vandsektorlovens § 15, stk.
1, pålægger kommuner at udøve en vandforsyningsaktivitet i aktie- eller anpartsselskaber. Vandsektorlovens § 15, stk. 1 lyder således:
”Kommuner kan kun deltage i aktiviteter forbundet med vandeller spildevandsforsyning omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, hvis
aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform, jf. dog § 32. Vederlag i forbindelse med stiftelse af aktie- eller anpartsselskaber omfattet af
§ 2, stk. 1, nr. 1, må udelukkende bestå af aktier eller anparter
i det nystiftede selskab.”

Når der er tale om en vandforsyningsaktivitet, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1,
kan Syddjurs Kommune således ikke deltage, medmindre der er tale om, at
aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Med ”deltagelse i aktiviteter” forstås sandsynligvis også optagelse som medlem i en forening eller som andelshaver i et andelsselskab. Derimod skal der sandsynligvis ikke med ”deltagelse” forstås kommunal garantistillelse eller ansvar for godkendelse af visse aktiviteter.
I henhold til valget af organisationsform må det derfor overvejes, hvilken rolle
Syddjurs Kommune kan have, herunder om der eksempelvis vil være tale om
aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 1.

2.3.

Kommunens rolle

2.3.1.

Kommunens rolle i henhold til lov
Syddjurs Kommune skal udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i de udvalgte indsatsområder, jf. vandforsyningslovens § 13, stk. 1. Med
henblik på en samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til overvågning og
beskyttelse heraf kan finansieringen af de relevante tiltag varetages af et vandsamarbejde.
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Kommunen er bemyndiget til – under visse betingelser – at påbyde etableringen
af et sådant samarbejde, jf. vandforsyningslovens § 48, stk. 1, og kommunen
kan også – i tilfælde af, at parterne ikke kan blive enige – fastsætte de konkrete
vilkår for samarbejdet, jf. vandforsyningslovens § 48, stk. 2.
Det bemærkes hertil, at Syddjurs Kommune som en del af det eventuelle påbud
efter vandforsyningslovens § 48, stk. 1, tillige kan fastsætte de arbejdsområder,
som samarbejdet skal omfatte. Syddjurs Kommune kan imidlertid ikke bestemme samarbejdets nærmere aktiviteter, herunder eksempelvis iværksættelse af bestemte beskyttelsestiltag eller lignende. Sådanne beslutninger må
således afgøres af vandforsyningerne selv efter de fastsatte beslutningsprocedurer. Vandforsyningerne må skal dog stadig agere i henhold til Syddjurs Kommunes vedtagne indsatsplan.
Syddjurs Kommune har endvidere adgang til at yde støtte til almene vandforsyning på visse betingelser, der nærmere fremgår af vandforsyningslovens § 53
a. I medfør af bestemmelsen er det blandt andet et krav, at såfremt der eksempelvis ydes støtte til sammenlægning af almene vandforsyninger, skal der være
tale om vandforsyninger, der ikke er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.
Vandforsyninger omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 er:
”1) vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber, der enkeltvis eller sammen med andre forsyningsvirksomheder eller vandselskaber af samme art, som helt eller delvis, direkte eller indirekte er ejet af en kommune på tidspunktet for lovens ikrafttræden og forsyner eller har til formål
at forsyne mindst ti ejendomme med vand eller behandler eller transporterer spildevand hidrørende fra mindst ti ejendomme, og
2) vandselskaber, der enkeltvis eller sammen med andre
vandselskaber, som helt eller delvis, direkte eller indirekte har
samme ejerkreds og leverer mindst 200.000 m3 vand årligt
og forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme
eller behandler eller transporterer mindst 200.000 m3 spildevand årligt hidrørende fra mindst ti ejendomme.”

Ifølge vandforsyningslovens § 53 a, kan kommunen således i et vis begrænset
omfang – og under visse forudsætninger – agere i forhold til vandsamarbejdet.
Ud over ovenstående er spørgsmålet imidlertid ikke direkte reguleret i lovgivningen.

2.3.2.

Kommunens rolle i henhold til udskrevne regler, herunder kommunalfuldmagten
I det følgende gennemgås kommunens muligheder for på andet grundlag at
bidrage med ressourcer og økonomiske midler. I det omfang kommunens adgang hertil ikke er reguleret af lovgivningen, må uskrevne regler, herunder kommunalfuldmagten, tages i betragtning.
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Kommunalfuldmagten indeholder en bemyndigelse for kommunen til at handle
uden lovgrundlag. I medfør af kommunalfuldmagten kan kommunen påtage sig
en opgave, såfremt opgaven er af almennyttig karakter, såfremt der er en kommunal interesse i den pågældende opgave, og såfremt opgaven er geografisk
knyttet til kommunen. Herudover må kommunen ikke yde støtte i et sådant omfang, at støtten ikke står i rimeligt forhold til den kommunale interesse, og kommunen skal handle på grundlag af saglige hensyn i overensstemmelse med lighedsprincippet og princippet om økonomisk ansvarlighed.
I relation til opgaver vedrørende grundvandsbeskyttelse må det dog anses for
stærkt begrænset, hvilket handlemuligheder Syddjurs Kommune har efter kommunalfuldmagten, idet der allerede er taget stilling til kommunernes opgavevaretagelse i medfør af loven, herunder miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og vandsektorloven.
Syddjurs Kommune kan muligvis på anden vis yde økonomisk støtte til grundvandsbeskyttelse. Det fremgår netop af forarbejderne til vandforsyningsloven af
1998, at en kommune uden lovhjemmel kan erhverve arealer med henblik på at
varetage hensyn til forsyning af kommunens borgere med rent drikkevand. Det
er imidlertid en forudsætning, at der ikke er tale om begunstigelse af enkeltpersoner, og at der ikke derved ydes støtte til enkeltpersoner, herunder grundejere,
eksempelvis til opfyldelse af retlige forpligtelser, der påhviler de pågældende
enkeltpersoner. Det bemærkes, at såfremt adgangen til at erhverve arealer –
med ovennævnte hensyn for øje – følger af anden lovgivning, herunder miljøbeskyttelsesloven, skal det pågældende hensyn varetages derigennem.
Det anbefales da også, at Syddjurs Kommune ikke – ud over de aktiviteter der
er klar lovhjemmel til – bidrager til samarbejdets drift, herunder hverken økonomisk eller opgavemæssigt. Syddjurs Kommune bør således lade vandforsyningerne i et vandsamarbejde etablere og styre samarbejdet selv – i det omfang
dette er muligt og hensigtsmæssigt. Syddjurs Kommune skal som myndighed
blot sørge for, at de i indsatsplanen fastsætte målsætninger opfyldes, jf. også
vandforsyningslovens §§ 13-13 d. Vandsamarbejdet bør dermed som udgangspunkt fungere selvstændigt – kun med den relevante myndighedsindflydelse fra
Syddjurs Kommune.

2.4.

Selskabsmæssige forhold
Grundvandssamarbejder kan etableres i forskellige organisationsformer.
Organisationsformerne har forskellige fordele og ulemper – også i forhold til
kommunens deltagelse og i henhold til stiftelse mv. I det følgende foreligger
således en beskrivelse af forskellige organisationsformer, herunder interessentskab, forening, andelsselskab og fond.
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Det bemærkes indledningsvis, at ved etablering af et vandsamarbejde har vandforsyningerne en vis frihed til at vælge. Vandforsyningerne er således berettiget
til at vælge den organisationsform, de mener, er mest hensigtsmæssig i forhold
til netop det samarbejde, de ønsker at etablere, samt de aktiviteter, de påtænker
at varetage. I den forbindelse har som oftest særligt de skattemæssige forhold
og vandsektorlovens krav til organisationen betydning for valget af den mest
hensigtsmæssige organisationsform.

2.4.1.

Interessentskab
Et interessentskab består ofte af nogle fysiske eller juridiske personers erhvervsmæssige samarbejde, hvilket samarbejde ofte er deltagernes hovederhverv. Interessentskabet er omfattet af dele af erhvervsvirksomhedsloven, hvilken således skal tages i betragtning ved driften af selskabet.
Interessentskabet kan stiftes stiltiende og således uden aftale, ligesom interessentskabet kan stiftes ved oprettelse af et stiftelsesdokument. Interessentskabet er den selskabsretlige residualform, hvilket vil sige, at hvis der ikke – ud fra
virksomhedens stiftelse, den indgåede aftale mv. – er holdepunkter for anden
selskabsform, falder man tilbage på de deklaratoriske regler om interessentskabet.
Der er således ikke specifikke stiftelseskrav, der skal være opfyldt, før en virksomhed kan karakteriseres som et interessentskab. Det er parternes aftale, der
danner rammerne for selskabets etablering, opgaver, medlemmernes forpligtelser m.v. Det er derfor vigtigt – ved etablering af et vandsamarbejde – at overveje
valget af organiseringsform og de vilkår, der skal gælde for den konkrete opgavevaretagelse.
Der er tre forhold, der som udgangspunkt karakteriserer et interessentskab; at
selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed, at interessenterne hæfter personligt, solidarisk og direkte over for selskabets kreditorer, og at selskabet har
til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.
Personer eller selskaber, der er en del af et interessentskab, har dermed en vis
økonomisk risiko ved deltagelsen i form af hæftelsesforholdet.
Der er således flere aspekter af interessentskabet, der ikke passer til driften af
et vandsamarbejde, herunder dét, at et vandsamarbejde ikke har til formål at
fremme deltagerens økonomiske interesse gennem erhvervsdrift, ligesom
vandforsyningernes personlige hæftelse for samarbejdets forpligtelser måske
heller ikke er tiltalende.

2.4.2.

Forening
En forening karakteriseres overordnet som en aftale om en sammenslutning
med et bestemt formål. En forening vedrørende vandsamarbejde er at karakterisere som en såkaldt ideel forening, idet vandsamarbejdet ikke har til formål at

side 8/16

skabe et økonomisk overskud til fordeling mellem medlemmerne. Det medfører,
at en sådan forening ikke er omfattet af erhvervsvirksomhedsloven, hvorfor foreningen formodentlig heller ikke vil være registreringspligtig.
Lovgivning på foreningsområdet er meget sparsom, og der ikke findes en generel lovgivning om foreninger. Foreningens formål, retningslinjer og vedtægter
har derfor afgørende betydning for driften, hvorfor foreningen bør fastsætte regler for optagelse af medlemmer, udmeldelse af foreningen, eksklusion af medlemmer, regler vedrørende generalforsamlinger, tegningsret mv.
En forening stiftes ved indgåelse af en aftale. Stiftelsen kan foregå ved, at en
eller flere fysiske eller juridiske personer stifter foreningen og derefter tilbyder
andre at tilslutte sig, eller ved at flere personer stifter foreningen sammen ved
afholdelse af et stiftelsesmøde.
I henhold til den økonomiske risiko ved at være en del af en forening kan det
oplyses, at for retshandler indgået i foreningens navn hæfter medlemmerne i
ideelle foreninger med deres indskud, hvis sådanne er foretaget. I modsat fald
hæfter medlemmerne ikke. At medlemmerne ikke hæfter forudsætter imidlertid,
at foreningsforholdet har fået en sådan fasthed, at der i forhold til medlemmerne
er opstået en adskilt juridisk person. Det kræver, at foreningen har en ledelse,
som har fået tildelt ledelseskompetence af foreningens medlemmer, således at
ledelsen er bemyndiget til at handle på foreningens vegne. Herudover kræver
det, at der er udarbejdet et sæt regler – sædvanligvis i form af vedtægter – der
er gældende for foreningen. Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, kan foreningen ikke hæfte selvstændigt for foreningens forpligtelser. Ved oprettelsen
af en forening er det således væsentlig at være særdeles omhyggelig med stiftelsen og udarbejdelsen af vedtægterne i forhold til det formål, der søges opnået.
Risikoen for den enkelte deltager ved at deltage i en forening (med begrænset
ansvar) er derfor lav, da medlemmerne ikke kan komme til at hæfte for foreningens forpligtelser.
Såfremt medlemmerne ikke skal betale indskudskapital ved deltagelse i foreningen, kan foreningen eventuelt finansieres gennem medlemmernes betaling af
kontingenter.

2.4.3.

Andelsselskab
Der er ikke nogen samlet lovgivning for andelsselskaber. Visse andelsselskaber
er imidlertid omfattet af erhvervsvirksomhedsloven (herefter: LEV), som netop
finder anvendelse for virksomheder, der har til formål at fremme virksomhedsdeltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, herunder andelsselskaber (andelsforeninger), jf. LEV § 1, stk. 1 og 2.
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Andelsselskaber (andelsforeninger) er defineret i LEV § 4, hvoraf det fremgår,
at
”Ved et andelsselskab (andelsforening) forstås i denne lov en
virksomhed omfattet af § 2, stk. 1 eller stk. 2, eller § 3, hvis
formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser
gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, og hvor virksomhedens afkast, bortset fra normal forrentning af den indskudte
kapital, enten fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres
andel i omsætningen eller forbliver indestående i virksomheden.”

Hvilke virksomheder, der er omfattet af LEV § 3 er fremgår af bestemmelsens
ordlyd:
”Ved en virksomhed med begrænset ansvar forstås i denne
lov et andelsselskab (andelsforening) eller en forening med
begrænset ansvar, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Det er desuden en betingelse, at virksomheden har minimum to deltagere, at der er
mulighed for vekslende deltagerantal, og at økonomiske og
forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på deltagernes andel af kapitalen.”

Såfremt forudsætningerne i LEV §§ 3 og 4 er opfyldt, herunder såfremt der er
tale om et erhvervsdrivende andelsselskab, er andelsselskabet således omfattet af LEV.
LEV’s regler om registrering og retsevne gælder imidlertid alene for andelsselskaber med begrænset ansvar (de såkaldte A.m.b.a’er). For disse selskaber er
der således flere regler, der skal tages i betragtning ved stiftelsen- og driften af
selskabet, og selskaberne karakteriseres som en juridisk person og et selvstændigt skattesubjekt, der som hovedregel beskattes af den erhvervsmæssige
virksomhed.
Det bemærkes, at undtagelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
- BEK nr. 1022 af 11/10/2006) undtager visse virksomheder fra LEV, herunder
eksempelvis erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som er
omfattet af vandforsyningsloven, hvis virksomhedens årsregnskaber og vedtægter samtidig er offentligt tilgængelige.
Et andelsselskab stiftes ved en aftale mellem mindst to andelshavere. Andelshavere kan være såvel fysiske som juridiske personer. Vandforsyningsselskaber kan således også stifte et andelsselskab. Stiftelse i medfør af LEV kræver
alene, at der er udarbejdet en skriftlig aftale om stiftelse eller en vedtægt og en
i henhold hertil valgt ledelse, der kan handle på selskabets vegne. Ved stiftelse
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af et A.m.b.a. er der som nævnt flere formkrav, der skal være opfyldt, hvilke kan
udledes af LEV.
Hæftelsesforholdet varierer inden for andelsselskabsretten, hvor der således
findes en bredt spekter af hæftelsesordninger. Andelsselskabet er frit stillet til i
vedtægterne at fastsætte den hæftelsesordning de ønsker, herunder bestemme
om der skal være tale om direkte- eller subsidiær hæftelse, personlig hæftelse,
solidarisk hæftelse mv.

2.4.4.

Fond
Fonde er selvejede og har således ikke nogen ejerkreds, men alene en bestyrelse. Grundlaget for fondes eksistens er ofte penge, der er erlagt vederlagsfrit
fra stifteren – eksempelvis ved gavebrev eller testamente.
Fondsloven og erhvervsfondsloven indeholder en deltaljeret regulering af fondenes retsforhold. Såfremt fonden er omfattet af en af lovene, er der således
klare regler for fondens stiftelse, drift mv. Fondslovene sikrer offentlighed om
fondenes eksistens, sætter rammerne for fondenes virksomhed og sikrer offentligt tilsyn med fondenes virke.
En ikke-erhvervsdrivende fond er – i medfør af fondslovens § 1, stk. 2, som
ændret ved lov nr. 734 af 25. juni 2014 – en juridisk person,
”som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en
i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk
eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til
fondens formue.”

For at fonden er omfattet af erhvervsfondsloven, skal fonden, som beskrevet
ovenfor, tillige udøve erhvervsaktivitet. Erhvervsaktivitet i medfør af erhvervsfondslovens § 2 er eksempelvis overdragelse af varer og immaterielle rettigheder, erlæggelse af tjenesteydelser el.lign., for hvilke der normalt modtages vederlag, udøvelse af virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom mv.
Et eventuelt vandsamarbejde vil således ikke umiddelbart kunne karakteriseres
som en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondsloven.
Vandsamarbejdet vil i stedet kunne være omfattet af fondsloven, så længe
vandsamarbejdet – den selvejende institution, ikke som vilkår for godkendelse
eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en
offentlig myndighed efter anden lovgivning, jf. fondslovens § 1, stk. 2, nr. 6. Såfremt fonden er omfattet af fondsloven, skal denne registreres. Der er endvidere
krav om, at fonden ved oprettelsen har aktiver for mindst 1.000.000 kr., jf. fondslovens § 8, stk. 1 som ændret ved lov nr. 734 af 25. juni 2014.
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Fonde med aktiver for under 1 mio. kr. er ikke skattepligtige efter fondsbeskatningsloven. Selv om en fond ikke opfylder kapitalkravet, er der imidlertid stadig
visse af fondslovens regler, der skal overholdes, herunder regler om vedtægtsændringer og sammenlægning med andre fonde.
Ved oprettelse af en fond skal der fremsendes vedtægt og fortegnelse over bestyrelsens medlemmer til fondsmyndigheden og skattemyndigheden i henhold
til fondsloven.
Efter den ikke-erhvervsdrivende fond er stiftet, kan fonden indgå retshandler,
herunder erhverve rettigheder og indgå forpligtelser. Der stilles således ikke
krav om, at fonden skal være registreret af myndigheden. Det er en fordel, idet
fondens bestyrelse dermed ikke ved indgåelse af retshandler på fondens vegne
forpligter sig selv – men derimod fonden.

3.

Beskrivelse af praksis vedrørende vandsamarbejder fra andre kommuner

3.1.

Generel beskrivelse af praksis på området
I flere kommuner er der allerede etableret vandsamarbejder i medfør af vandforsyningslovens §§ 52 a og 52 b. Vandsamarbejder er etableret i forskellige
organisationsformer, hvor kommunerne har forskellig mængde indflydelse på
samarbejdet.
I det følgende foreligger en overordnet beskrivelse af praksis på området, herunder en kort gennemgang af visse vandsamarbejders organisationsform samt
kommunernes indflydelse i det pågældende tilfælde.
Med hjemmel i vandforsyningslovens §§ 52 a og 52 b har visse almene vandforsyninger i Aalborg Kommune indgået et vandsamarbejde. Vandsamarbejdet
er udmøntet ved etableringen af Foreningen for grundvandssamarbejde i Aalborg. Aalborg Kommune har ikke en plads i bestyrelsen, men Aalborg Kommune skal – i de tilfælde hvor der er meddelet påbud om deltagelse i foreningen
– godkende et vandselskabs udtræden af foreningen. Herudover har Aalborg
Kommune – så længe de har stillet garanti for foreningens gæld – en indflydelse
på visse af foreningens væsentlige forhold, idet de eksempelvis skal godkende
takster, regnskaber, låneoptagning, køb, vedtægtsændringer m.v.
I Sønderborg Kommune har de almene vandforsyninger indgået et frivilligt
vandsamarbejde, jf. vandforsyningslovens § 52 b, i form af stiftelse af en forening. Sønderborg Kommune har et ansvar i forbindelse med vandsamarbejdet,
idet udtræden af foreningen alene kan ske efter godkendelse af Sønderborg
Kommune, idet 2 af bestyrelsens medlemmer skal komme fra den øvrige del af
Sønderborg Kommune, og idet opløsning kun kan ske efter godkendelse af
Sønderborg Kommune.
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Også i Aarhus Kommune er der oprettet af vandsamarbejde, jf. vandforsyningslovens §§ 52 a og b, i foreningsform – nemlig foreningen Vandplanudvalget i
Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har indirekte indflydelse på foreningen,
idet det fremgår af vedtægterne, at Aarhus Vand A/S – som er ejet af Aarhus
Kommune – skal vælge 3 medlemmer af bestyrelsen og 1 suppleant. Det fremgår endvidere, at bestyrelsens formand skal vælges af en af de medlemmer,
der er valgt af Aarhus Vand. Aarhus Kommune deltager således indirekte foreningens ledelse.
I Vordingborg Kommune har vandværkerne, i overensstemmelse med vandforsyningslovens §§ 52 a og 52 b, stiftet et selskab; Grundvandssamarbejdet i
Vordingborg Kommune A.m.b.a. Vordingborg Kommune har ikke særlige opgaver eller ansvarsområder for selskabet, som således drives uafhængigt af kommunen.
Som det kan udledes af ovenstående eksempler, er det sædvanlige, at vandsamarbejder indgås i foreningsform, og at medlemmerne af vandsamarbejderne er de almene vandforsyninger i de pågældende kommuner. Det er tillige
sædvanligt, at kommunen har en vis indflydelse på driften af vandsamarbejdet
– foreningen – eksempelvis i form af deltagelse i bestyrelsen eller som godkendelsesmyndighed på væsentlige områder. Det har den fordel, at kommunen
derved kan sørge for, at vandsamarbejdet hele tiden har fokus på grundvandsbeskyttelsen og at målene i indsatsplanen derved opnås.
Vandsamarbejdet kan dog også indgås som selskabsform, hvilket ses i eksemplet fra Vordingborg Kommune, hvor vandværkerne etablerede et A.m.b.a. – et
andelsselskab med begrænset ansvar.

4.

Forslag til organiseringen af et vandsamarbejde

4.1.

Indledning
Syddjurs Kommune har som udgangspunkt ikke mulighed for at indgå i vandsamarbejdet som medlem, herunder som stifter, andelshaver eller interessent,
jf. vandsektorlovens § 15 – og nærmere ovenfor under punkt 2.2.
Syddjurs Kommune har derimod mulighed for – inden for vandforsyningslovens
og miljøbeskyttelseslovens grænser – at agere i forhold til samarbejdet ”på sidelinjen”.
Hvilken af de ovenfor under punkt 2.4. gennemgåede organisationsformer der
anbefales i henhold til det pågældende vandsamarbejde, afhænger i særlig grad
af, hvilke vandforsyninger der forventes at skulle deltage, samt hvilke aktiviteter
der påtænkes varetaget gennem samarbejdet.
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Herudover har de skattemæssige forhold sædvanligvis stor – som oftest afgørende – betydning for, hvilken organisationsform der anvendes, idet der vælges
den organisationsform, der er den økonomisk mest gunstige i forhold til det konkrete samarbejde. For en tilbundsgående gennemgang af de skattemæssige
forhold i forhold til de enkelte organisationsformer, anbefales det, at tages kontakt til en skatterådgiver/revisor.
I det følgende foreligger en opsummering af de forskellige organisationsformer
i henhold til etableringen af et (grundvands-)samarbejdet i Syddjurs Kommune,
herunder i forhold til Syddjurs Kommunes engagement i vandsamarbejdet.

4.2.

Vurdering af organisationsformernes fordele- og ulemper i henhold til et Vandsamarbejde i Syddjurs Kommune, herunder Syddjurs Kommunes mulighed for
deltagelse

4.2.1.

Interessentskab, forening og andelsselskab
Som anført ovenfor under punkt 2.4.1. kan det ikke anbefales at stifte et interessentskab, idet et vandsamarbejde ikke driver erhvervsmæssig virksomhed,
og idet et vandsamarbejde har ikke til formål at fremme de deltagende vandforsyningers økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.
Ved vandforsyningernes stiftelse af en forening er der – i et vis omfang – brede
rammer i forhold til at stifte- og drive foreningen, hvilket således kan gøres på
den måde, der bedst stemmer overens med den af Syddjurs Kommune udarbejdede indsatsplan.
Syddjurs Kommune kan – såfremt vandforsyningerne ikke selv kan blive enige
– opfordre til, at der udarbejdes vedtægter, der passer til netop den forening,
der ønskes stiftet – inden for rammerne af de regler, der gælder for vandsamarbejde og grundvandsbeskyttelse. Syddjurs Kommune har ikke mulighed for
at deltage som medlem i foreningen, men har som udgangspunkt mulighed for
– inden for vandforsyningslovens og miljøbeskyttelseslovens grænser – at
agere i forhold til samarbejdet ”på sidelinjen”.
Det er dog usikkert, i hvilket omfang Syddjurs Kommune kan agere i forhold til
samarbejdet, herunder hvor meget ansvar Syddjurs Kommune kan tildeles. I
nogle tilfælde, eksempelvis i forening for grundvandssamarbejde i Aalborg, er
kommunen tildelt godkendelseskompetence i henhold til visse væsentlige
aspekter, herunder godkendelse af vedtægtsændringer og låneoptagelse. Lovgivningens rækkevidde, herunder navnlig vandsektorlovens § 15, er imidlertid
ikke klar, hvorfor det er usikkert, hvor grænsen går i henhold til kommunernes
ret til indflydelse på et vandsamarbejde.
Ved stiftelse af et andelsselskab – eller en andelsforening – er der faste rammer
for stiftelsen- og driften af vandsamarbejdet, idet selskabet kan være omfattet
af erhvervsvirksomhedsloven, jf. ovenfor under punkt 2.4.3. Ved stiftelse af et
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andelsselskab er der imidlertid ikke faste regler for hæftelsesforholdet, og medlemmerne af andelsselskabet kan således – ved udarbejdelsen af vedtægterne
– vælge den hæftelsesform, som de finder mest optimal. Ligesom ovenfor har
Syddjurs Kommune som udgangspunkt mulighed for at bidrage i forbindelse
med visse, udvalgte dele af driften, men Syddjurs Kommune har ikke mulighed
for at blive optaget som andelshaver.
4.2.2.

Fond
En fond har pr. definition ingen ejer, og Syddjurs Kommune vil derfor ikke kunne
indgå i ejerkredsen af en grundvandsfond.
Syddjurs Kommune vil formodentlig kunne tildeles et vis ansvar i henhold til
driften af fonden. En fond skal netop have en selvstændig ledelse, hvilket indebærer, at bestyrelsen er fondens øverste myndighed. Såfremt det i vedtægterne
bestemmes, at Syddjurs Kommune skal være berettiget til at udpege et bestyrelsesmedlem, kan Syddjurs Kommune således derved få indflydelse på driften
af fonden. Det bemærkes dog, at Syddjurs Kommune ikke må eller vil kunne
udøve instruktionsbeføjelse over for det pågældende bestyrelsesmedlem, som
således skal agere selvstændigt.
Syddjurs Kommune vil sandsynligvis under visse betingelser have mulighed for
at varetage sekretariatsfunktioner i forhold til fonden, idet der da vil være tale
om administrative – og ikke ledelsesmæssige – opgaver. Hjemlen for Syddjurs
Kommunes mulighed for ressourcemæssigt at bidrage til driften af vandsamarbejdet, vil her imidlertid primært skulle udledes af kommunalfuldmagtens regler,
hvorfor begrænsningerne i kommunalfuldmagtens regler ligeledes finder anvendelse.
Af kommunalfuldmagtens regler kan det, som nævnt ovenfor under punkt 2.3.2.,
udledes, at Syddjurs Kommune er berettiget til at bidrage til at forbedre grundvandsbeskyttelsen i kommunen, idet grundvandsbeskyttelse er en opgave af
almennyttig karakter, hvori der er en kommunal interesse. Adgangen til at bidrage er imidlertid begrænset af rækkevidden af den kommunale interesse samt
forholdet til den private sektor. Hvilke sekretariatsmæssige opgaver Syddjurs
Kommune vil kunne varetage, beror derfor på en konkret vurdering i henhold til
de konkrete opgaver. Det kan i den forbindelse eksempelvis nævnes, at såfremt
Syddjurs Kommune påtænker at varetage opgaver af bogføringsmæssig karakter, er der tale om en opgave, der ligeledes kan varetages af en privat virksomhed, hvorfor Syddjurs Kommune ikke uden videre kan påtage sig denne opgave.
Syddjurs Kommune skal ved sin eventuelle deltagelse i fonden endvidere være
opmærksom på, at det følger af kommunalfuldmagtens regler, at en kommune
ikke må have bestemmende indflydelse i en privatretligt organiseret enhed, herunder en fond. Syddjurs Kommune må dog selvsagt gerne udføre de opgaver,
som kommunen er pålagt i medfør af lovgivningen, og hvis fonden udøver op-
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gaver indenfor forsyningsvirksomhed, som Syddjurs Kommune efter kommunalfuldmagten selv ville kunne udføre, er kommunen endvidere berettiget til at
have en vis indflydelse på fonden.
Fonden indgår forpligtelser i eget navn, og det er derfor fonden, der hæfter for
disse forpligteler udadtil.
Ved oprettelse af et vandsamarbejde som en fond, skal fonden som nævnt have
et vis økonomisk grundlag, således at formålet med fonden kan opnås. Dette
økonomiske grundlag kan eksempelvis opnås ved, at hvert medlem som betingelse for optagelse skal betale et nærmere beregnet indskud. Såfremt fonden
ønskes omfattet af fondsloven, er der særlige økonomisk krav, der skal være
opfyldt, jf. nærmere ovenfor under punkt 2.4.4. Er fonden ikke omfattet af fondsloven, er de almindelige fondsretlige grundsætninger fortsat gældende, hvilket
blandt andet indebærer, at væsentlige formålsændringer og fondens likvidation
skal til oplyses Civilstyrelsen.
Fonden kan endvidere undtages fra fondslovgivningen, såfremt fonden er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed, for eksempel en
kommune. For at denne undtagelsesbestemmelse skal kunne finde anvendelse, skal kommunen reelt føre tilsyn med fonden, hvilket indebærer, at kommunen ikke må være en del af fondens ledelse eller stifterkreds. Et sådant tilsyn
kan indebære, at det i forbindelse med budgetgodkendelse og godkendelse af
vedtægtsændringer sikres, at fondens formue fortsat er adskilt fra stifterens formue, at fondens vedtægter bliver ved med at være i overensstemmelse med
formålet, at rådighedsbeføjelserne over fonden fortsat tilkommer en i forhold til
stifter selvstændig ledelse mv. Syddjurs Kommune kan herved føre et vist tilsyn
med driften af fonden.
Det må antages, at vandsektorlovens § 15, stk. 1, ikke er til hinder for, at
Syddjurs Kommune i et vis omfang kan deltage i vandsamarbejdet – også
selvom dette ikke etableres i aktie- eller anpartsselskabsform.
Vandsektorlovens § 15, stk. 1, vedrører aktiviteter omfattet af lovens § 2, stk. 1,
nr. 1, hvilket overordnet vedrører vandforsyningers forsyning af ejendomme
med vand samt behandling eller transport af spildevand fra ejendomme. Aktiviteterne i det påtænkte vandsamarbejde vil udelukkende omfatte aktiviteter vedrørende grundvandsbeskyttelse, hvilket formentlig ikke nødvendigvis er aktiviteter omfattet af vandsektorlovens § 15, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.

4.3.

Opsummering
Ovenstående kan anvendes som grundlag for en bredere forståelse af vandsamarbejdets organisering, og de selskabsretlige muligheder der er i henhold
til etableringen af vandsamarbejdet.
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Det skal endvidere fremhæves, at den i praksis mest anvendte organisationsform i henhold til vandsamarbejder, er en forening, jf. også nærmere ovenfor
under punkt 3, men at der også er mange muligheder for Syddjurs Kommunes
eventuelle deltagelse i vandsamarbejdet, såfremt det organiseres som en fond.
På det nuværende grundlag kan vi imidlertid ikke give en nærmere anbefaling i
henhold til hvilken organisationsform, der er den mest hensigtsmæssige for
vandforsyningerne i Syddjurs Kommune. En nærmere anbefaling vil kræve en
mere konkret viden om, hvilke vandforsyninger, der skal deltage i samarbejdet,
samt hvilke opgaver der skal varetages gennem samarbejdet.
Hertil skal da også bemærkes, at vandsamarbejdets organisering i videst muligt
omfang bør overlades til de deltagende vandværker selv. Kun i tilfælde af manglende enighed bør og kan Syddjurs Kommune fastsætte vilkårene for samarbejdet.

Aarhus, den 9. januar 2019

Peter Nymann
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ConTerra

Agro Business Park d.

7. januar 2018

Notat (udkast)
Indledning
Ud fra beregninger af det potentielle kvælstoftab udført i værktøjet CTzoom, estimeres udtagningskravet
for landbrugsjord i oplande til 2 vandværker under antagelse om, at det udtagne areal efterfølgende
udlægges som skov, slætgræs, hhv. ekstensiv vedvarende græs. Udtagningskravet tager udgangspunkt i
et miljøkriterie på et maksimalt udvaskningstab fra rodzonen på 50 mg nitrat/l indenfor
indvindingsoplandet.
Områdebeskrivelse
Analysen blev udført for 2 indvindingsoplande under vandværkerne Tirstrup og Kolind. Kun de dele af
indvindingoplandene beliggende indenfor nitratfølsomme indsatsområder (NFI) blev medtaget (Figur 1).

Figur 1. Afgrænsning af indvindingsoplande til Tirstrup og Kolind vandværker beliggende indenfor NFI.

1

Scenarier for potentiel N-tab ved udtagning af landbrugsjord

Begge indvindingsoplande er karakteriseret ved, at langt størsteparten af områderne er opdyrkede. Af
Figur 1 og tabel 1 fremgår det, at de 2 områder er meget forskellige i størrelsen. I begge tilfælde er det
dyrkede areal dominerende med 75% i Kolind- og 83% i Tirstrup-området.
Tabel 1. Arealtypefordeling for oplande til Kolind hhv. Tirstrup vandværker.
Arealtype

Kolind

Tirstrup

Landbrug:

189,4

32,9

Natur:

22,5

1,4

Juletræer:

2,9

Befæstet:

13,5

0
0,6

Skov:

24,8

5

Sø og vandløb:

0,1

0

Total

253,4

39,9

Tabel 2. N-balance og potentiel N-udvaskning for oplandet til Tirstrup vandværk

Input:

2012

2013

2014

2015

2016

Gns

N-udsæd:

2,8

3,1

3

2,7

2

2,7

N-handel:

95,5

80,9

86,4

88,8 108,6

N-husdyr:

64,8

60,4

58,8

72,9

65,3

64,4

N-andet org.:

0

0

0

0

0

0

N-deposition:

12

12

12

12

12

12

N-fixering:

5,2

5,4

8,7

10

10

7,9

92

Output:
N-udbytte:

117,9 101,5 104,7 113,1 114,3 110,3

N-fordampning:

1,9

1,7

1,8

1,8

3,6

2,2

N-denitrifikation:

11,4

9,5

10,8

10,9

12,1

10,9

49

49

51,6

60,5

67,9

55,6

2012

2013

2014

2015

2016

Gns

Nettonedbør for området (mm):

314

317

315

303

303

310

Nettonedbør for landbrug (mm):

321

325

322

308

308

317

Udvaskning for området (kg N/ha):

42

42

44

52

58

48

Udvaskning for landbrug (kg N/ha):

49

49

52

61

68

56

Nitrat for området (mg NO3/l):

60

59

63

76

85

68

Nitrat for landbrug (mg NO3/l):

68

67

71

87

98

78

N-overskud:

Potentiel udvaskning
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Scenarier for potentiel N-tab ved udtagning af landbrugsjord

Tabel 3. N-balance og potentiel N-udvaskning for oplandet til Kolind vandværk
N-balance (kg N/ha)
Input:

2012

2013

2014

2015

2016

Gns

N-udsæd:

1,9

1,9

2,3

1,7

2,3

2

N-handel:

76,4

84,4

85,4

87,1 109,7

88,6

N-husdyr:

59,9

65,5

66,9

77,9

68,6

72,9

N-andet org.:

0,6

2,1

4

3,4

4,9

3

N-deposition:

12

12,1

12,1

11,3

11,3

11,8

19,1

18,9

18,4

17,5

11,6

17,1

N-fixering:
Output:
N-udbytte:

105,1 110,9 115,2 112,5 122,3 113,2

N-fordampning:

1,9

2

2,2

2

4,1

2,5

N-denitrifikation:

7,4

8

9

5,6

5,8

7,2

55,5

64,1

62,8

78,8

80,4

68,3

2012

2013

2014

2015

2016

Gns

Nettonedbør for området (mm):

329

332

333

329

328

330

Nettonedbør for landbrug (mm):

348

352

353

348

347

350

Udvaskning for området (kg N/ha):

44

51

49

61

63

54

Udvaskning for landbrug (kg N/ha):

56

64

63

79

80

68

Nitrat for området (mg NO3/l):

60

67

66

83

84

72

Nitrat for landbrug (mg NO3/l):

71

81

79

100

103

87
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Figur 2. Udvikling i den potentielle nitratudvaskning for oplande til Tirstrup og Kolind vandværker i perioden
2012 - 2016.

Metode
For begge områder gælder, at marker i scenarie-delen er udtaget en efter en i en efter aftagende Noverskud. Sidstnævnte er beregnet som gennemsnit over 5 år (2012 – 2016) og vi for langt de fleste marker
dermed repræsentere gennemløbet af de bedriftsspecifikke sædskifter.
Forud for beregningerne har markafgrænsningerne måttet håndteres i GIS. Markafgrænsninger er ikke
permanente og én mark i f.eks. 2016 kan i 2015 have været en del af en anden mark eller været del af en
anden. I Figur 3 illustreres det ved et tænkt eksempel. I figuren har en mark fra 2016 været delt op i 2
marker i 2015 og 3 marker i 2014. I scenarierne udvælges marker efter afgræsninger i 2016. Den
gennemsnitlige potentielle udvaskning af kvælstof (2012-2016) fra markarealet afgrænset i 2016, kan
derfor være et vægtet gennemsnit af flere forskellige vækstsæsoners markinddelinger.

Figur 3. Skitseret eksempel på hvorledes en markafgrænsning i 2016 kan omfatte arealer med forskellig
dyrkningshistorie. De forskellige farver repræsenterer forskelle i afgrødevalg i det pågældende år.

I det følgende vil der i scenarier for begge områder blive udtaget arealer fra markdrift og omlagt til skov
hhv. marker under slætgræs og vedvarende græs. Udtagningen foretages prioriteret dvs. marker med de
største beregnede tab af kvælstof fra rodzonen udtages først. Ideelt set skulle denne øvelse gennemføres
med jævnt stigende udtagninger af landbrugsjord (5%, 10%, 15%, 20% osv.). I dette notat gengives
udtagninger dog i spring, som afspejler udtagningen af hele marker. Ikke mindst for det meget lille opland
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til Tirstrup vandværk vil dette betyde, at scenarierne beregnes med meget uensartede spring i antal
procent udtaget landbrugsareal.
I scenarier-beregningerne erstattes de udtagne arealer med skov, vedvarende ekstensiv græs hhv.
slætgræs. Sidstnævnte kan dyrkes meget forskelligt som sædskiftegræs, med/uden kvælstoffiksering,
intensivt/ekstensivt osv. I beregningerne er der indlagt et scenarie med slætgræs under en forholdsvis
intensiv dyrkning hvad gødningsniveauet angår. På grund af et meget højt kvælstofoptag har denne
afgrøde dog et forholdsvis lavt udvaskningstab. Tab fra rodzonen fra dyrkning af slætgræs fastsættes som
gennemsnit til 21 kg N/ha efter Hansen, Elly Møller et al. 2015.1
Udvaskningsniveauet for ekstensivt vedvarende græs uden N-tilførsel har under scenarieberegningerne et
udvaskningstab på mellem 5-8 kg N/ha.

Udvaskningstab fra skov er beregnet efter Gundersen, 20082, hvor udvaskningstabet bl.a. er baseret på
jordbundstype, N-deposition og skovtype. Sidstnævnte er sat til ”løvskov” i scenarierne. Udvaskning fra
skovarealer er i henhold til ovennævnte model afhængig af placeringen af større husdyrbrug. Emission af
ammoniak fra stald/lager og en høj deposition i nærliggende skovarealer kan øge N-tab væsentlig. I
scenarier for nærværende notat, er placeringer af evt. større husdyrbrug ikke medtaget. Afhængigt af
placeringen i forhold til jordtyperne er udvaskningsniveauet for skov beregnet til mellem 8 og 12 kg N/ha.
Resultat
Udtagning af hele marker efter udvaskningsniveau fører for det lille opland til Tirstrup vandværk til, at
udtagningsprocenten ikke kan øges glidende. Marker udtages indtil ønsket til udtagningsprocenten er
opnået. Et ønske om, at f.eks. mindst 10% af landbrugsarealet udtages uden at skulle opdele marker, gør
at 8,1 ha svarende til 24,8% udtages (Tabel 4-6). Herefter fås samme værdier for den beregnede
udvaskning i scenarier for udtagninger på 10, 15 og 20%.
Som det fremgår af resultattabellerne, fører en prioriteret udtagning ikke til drastiske fald i det
tilbageværende landbrugsareals udvaskningsniveau. Selv med en udtagning på f.eks. 50% til 60% af
landbrugsarealet for Tirstrup hhv. Kolind, er udvaskningsniveauet for landbrugsarealet stadig over 50 mg
nitrat/l. Med andre ord er landbrugsarealerne dyrket forholdsvis intensivt og uden de store forskelle i
udvaskningsniveauet.
For Tirstrup-området bliver miljøkriteriet på 50 mg NO3/l nået ved en udtagning på under 25% af
landbrugsarealet ved omlægning til skov hhv. vedvarende ekstensiv græs. Godt 30% af landbrugsarealet
skal udtages ved omlægning til slætgræs. Tabel 4-6 og Figur 4.
For Kolind-området bliver miljøkriteriet på 50 mg NO3/l nået ved en udtagning på knap 30% af
landbrugsarealet ved omlægning til skov hhv. vedvarende ekstensiv græs. Ca. 40% af landbrugsarealet
skal udtages ved omlægning til slætgræs. Tabel 4-6 og Figur 5. Figur 5 viser, at faldet i områdets
udvaskningsniveau nærmest er lineær med udtagningsprocenten. Dette afspejler det forhold at
variationen i udvaskningsniveauet for områdets landbrugsarealer er meget ensartet.
1

Hansen, Elly Møller et al. 2015.1 Notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder.
Notat. DCA; DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.
2
Gundersen, Per. 2008. Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering (SkovNitrat). Arbejdsrapport;
Skov og Landskab.
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Udvaskningsforhold under skov hhv. ekstensiv græs er tilnærmelsesvis ens.
En højere udtagningsprocent ved omlægning til slætgræs kan evt. afvejes af, at denne afgrøde kan være
del af en intensiv landbrugsdrift samt at netop denne afgrøde spås et stort potentiale i fremtiden.
I Figurerne 6-9 vises de i scenarierne udtagne markarealer. Udtagningerne for scenariet med ekstensiv
græs (brak) hhv. skov er identiske .
Forbehold
Det påpeges, at udgangspunktet for beregninger af det potentielle kvælstoftab er baseret på antagelser
om udbytteforhold svarende til normtal for kombinationer af afgrøde og jordbundstype. Lokale afvigelser
herfra vil påvirke udvaskningsforhold.
Udvaskningsforhold under skov er behæftet med en større usikkerhed. For skovarealerne med
nærliggende husdyrbrug kan kanteffekter og/eller valg af nåleskov kan øges udvaskningsniveauet
væsentligt.
Beregningerne i CTzoom tager ikke højde for nye regler om ekstra efterafgrøder som udløber af
”landbrugspakken” fra 2016. Områdevis vil disse regler medføre en betydelig stigning i arealer med
efterafgrøder og/eller alternativer hertil. Dette kan have en ikke ubetydelig indflydelse på de samlede
udvaskningsforhold (reduceret N-tab) og dermed evt. udtagningskrav.
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Tabel 4. Udvaskningsniveauet i scenarier for udtagning til skov for Tirstrup hhv. Kolind vandværker. Der vises
ønsket udtagningsprocent, faktisk udtagningsprocent, antal ha udtaget landbrugsjord, tilbageværende
landbrugsareal samt potentiel nitratkoncentration (ab rodzone) for tilbageværende landbrugsareal og det
samlede indvindingområde.

Tirstrup, Skov-scenarie
Ønsket udtaget Faktisk udtaget Udtaget Landbrugsareal Landbrug Område
%

%
0

ha

ha

mg NO3/l

0,0

0,0

32,9

78

68

5

5,5

-1,8

31,1

74

62

10

24,6

-8,1

24,8

68

48

15

24,6

-8,1

24,8

68

48

20

24,6

-8,1

24,8

68

48

25

25,5

-8,4

24,5

67

47

30

33,1

-10,9

22,0

60

36

50

62,0

-20,4

12,5

50

23

75

88,1

-29,0

3,9

49

16

100

100,0

-32,9

0,0

0

12

Kolind, Skov-scenarie
Ønsket udtaget Faktisk udtaget Udtaget Landbrugsareal Landbrug Område
%

%

ha

ha

mg NO3/l

0

0,0

0,0

189,4

87

72

5

6,7

-12,6

176,8

85

67

10

10,8

-20,5

168,9

83

64

15

15,9

-30,2

159,2

82

61

20

27,2

-51,6

137,8

79

54

25

27,2

-51,6

137,8

79

54

30

33,2

-62,9

126,5

75

48

50

52,7

-99,8

89,6

70

37

75

75,1

-142,2

47,2

62

24

100

99,6

-188,6

0,8

53

14
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Tabel 5. Udvaskningsniveauet i scenarier for udtagning til skov for Tirstrup hhv. Kolind vandværker. Der vises
ønsket udtagningsprocent, faktisk udtagningsprocent, antal ha udtaget landbrugsjord, tilbageværende
landbrugsareal samt potentiel nitratkoncentration (ab rodzone) for tilbageværende landbrugsareal og det
samlede indvindingområde.

Tirstrup, slætgræs-scenarie
Ønsket udtaget Faktisk udtaget Udtaget Landbrugsareal Landbrug Område
%

%

ha

ha

mg NO3/l

0

0,0

0,0

32,9

78

68

5

5,5

-1,8

31,1

74

65

10

24,6

-8,1

24,8

68

55

15

24,6

-8,1

24,8

68

55

20

24,6

-8,1

24,8

68

55

25

25,5

-8,4

24,5

67

54

30

33,1

-10,9

22,0

60

48

50

62,0

-20,4

12,5

50

40

75

88,1

-29,0

3,9

49

35

100

100,0

-32,9

0,0

0

34

Kolind, sletgræs-scenarie
Ønsket udtaget

Udtaget

%

%

Udtaget Landbrugsareal Landbrug Område
ha

ha

mg NO3/l

0

0,0

0,0

189,4

87

72

5

6,7

-12,6

176,8

85

68

10

10,8

-20,5

168,9

84

65

15

15,9

-30,2

159,2

82

62

20

27,2

-51,6

137,8

79

56

25

27,2

-51,6

137,8

79

56

30

33,2

-62,9

126,5

75

52

50

52,7

-99,8

89,6

70

43

75

75,1

-142,2

47,2

62

33

100

99,6

-188,6

0,8

38

27
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Tabel 6. Udvaskningsniveauet i scenarier for udtagning til skov for Tirstrup hhv. Kolind vandværker. Der vises
ønsket udtagningsprocent, faktisk udtagningsprocent, antal ha udtaget landbrugsjord, tilbageværende
landbrugsareal samt potentiel nitratkoncentration (ab rodzone) for tilbageværende landbrugsareal og det
samlede indvindingområde.

Tirstrup, Brak-scenarie
Ønsket udtaget Faktisk udtaget Udtaget Landbrugsareal Landbrug Område
%

%

ha

ha

mg NO3/l

0

0,0

0,0

32,9

78

72

5

5,5

-1,8

31,1

74

62

10

24,6

-8,1

24,8

68

47

15

24,6

-8,1

24,8

68

47

20

24,6

-8,1

24,8

68

47

25

25,5

-8,4

24,5

67

46

30

33,1

-10,9

22,0

60

35

50

62,0

-20,4

12,5

50

22

75

88,1

-29,0

3,9

49

13

100

100,0

-32,9

0,0

0
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Kolind, Brak-scenarie
Ønsket udtaget

Udtaget

%

%

Udtaget Landbrugsareal Landbrug Område
ha

ha

mg NO3/l

0

0,0

0,0

189,4

87

72

5

6,7

-12,6

176,8

85

67

10

10,8

-20,5

168,9

83

63

15

15,9

-30,2

159,2

82

59

20

27,2

-51,6

137,8

79

52

25

27,2

-51,6

137,8

79

52

30

33,2

-62,9

126,5

75

45

50

52,7

-99,8

89,6

70

34

75

75,1

-142,2

47,2

62

22

100

99,6

-188,6

0,8

53

9
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Figur 4. Beregnede udvaskningsniveauer for scenarieberegninger (Tirstrup).
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Figur 5. Beregnede udvaskningsniveauer for scenarieberegninger (Kolind).
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Figur 6. Udtagninger i scenariet med etablering af skov hvv. ekstensiv græs i Tirstrup ION.
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Figur 7. Udtagninger i scenariet med etablering af slætgræs i Tirstrup ION
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Figur 8. Udtagninger i scenariet med etablering af skov hvv. ekstensiv græs i Kolind ION
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Figur 9. Udtagninger i scenariet med etablering af slætgræs i Kolind ION.
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Tanker om nitratudvaskning
 Udvaskningsniveauer – 2 eksempler
 Virkemidler?
 Økonomi?
 OBS’er…!

2

Eksempler
 Tirstrup Vandværk:
39,9 ha heraf 32,9 ha landbrugsjord
 Kolind Vandværk:
253,4 ha heraf 189,4 ha landbrugsjord

3

Virkemidler
 Efterafgrøder:

 Kolind: gns. udvaskn. 68 kg N/ha
 Ved efterafgrøde: 68-32 = 36 kg N/ha
 Tirstrup: gns, udvaskn. 56 kg N/ha
 Ved efterafgrøde: 56-26 = 30 kg N/ha

4

Kolind vandværk

5

Tirstrup Vandværk

6

Økonomi
 Skov:
jordkøb ca. 150.000 kr./ha
Skovplantning: ca. 40.000 kr./ha
EU-støtte: Ssv. 0 kr/ha
Salg: 50-100.000 kr./ha
Kolind: 57 ha x 190.000 kr./ha = 10,8 mio.
 Slætgræs: ? Mangler alternativ afsætning!
 Efterafgrøder: > 20 % koster udbytte
 Find lokale løsninger
7

OBS’er…
 Er (beregnet) rodzoneudvaskning =
udvaskning til magasinet?
 Jordtype? Dræn?
 Blivende vandværk (udenfor OSD)?
 Lavt nitratindhold i vandet pt, men
udpeget IO – overvejelser?
8

