Miljø- og Energiudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af vandforsyningsplan 2021-2032 - Forslag til strategi for fremtidssikre
vandforsyninger
2019-022913
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget som grundlag for revision af
vandforsyningsplanen godkender, at der arbejdes videre med strategi for fremtidssikre vandforsyninger.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen er i gang med at revidere Aalborg Kommunes vandforsyningsplan. Miljø- og
Energiudvalget godkendte på møde den 6. februar 2019 (punkt 2) de overordnede målsætninger for
Vandforsyningsplan 2021-2032.
Forslag til strategi for at fremtidssikre drikkevandsforsyningen indeholder tydelige forventninger til de almene
vandforsyninger, forventninger som afhænger af vandforsyningernes muligheder og egne ønsker til
fremtiden, og hvor vigtigt vandforsyningen er for den fremtidige indvindings- og forsyningsstruktur. Strategien
peger ind i alle tre overordnede målsætninger, som Miljø- og Energiudvalget godkendte på møde den 6.
februar 2019 (punkt 2):
1. At sikre en bæredygtig forvaltning af vandressourcen, som tilgodeser private og erhvervsmæssige
behov for grundvand og som samtidig understøtter, at rette vand benyttes til rette formål
2. At sikre, at alle har lige mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet med en høj
forsyningssikkerhed og til en rimelig pris
3. At sikre, at forsyning af drikkevand i Aalborg Kommune kan ske på grundlag af rent og urenset
grundvand
Ovenstående målsætninger kræver et stærkt samarbejde mellem de almene vandforsyninger og
forvaltningen, samt de almene vandforsyninger imellem. Det kræver samtidig en almen vandforsyning, der vil
påtage sig det ansvar og de mange forskellige opgaver, der følger med at være almen vandforsyning.
Baggrund
Vandforsyningen i Aalborg Kommune er baseret på en decentral vandforsyningsstruktur med ca. 90 almene
vandforsyninger, der er meget forskellige i størrelse og forudsætninger. Nogle vandforsyninger har ansat
personale, mens andre baseres på frivillig arbejdskraft. Nogle vandforsyninger har egen indvinding, andre
køber vandet.
Det siger sig selv, at der er forskel på at drive en vandforsyning med 100.000 forbrugere og at drive en
vandforsyning med 10 forbrugere. Men fælles for alle er, at vandforsyning er kritisk infrastruktur, som de
tilknyttede forbrugere er afhængige af fungerer. Ovenikøbet har den enkelte vandforsyning monopol, så man
kan ikke skifte til en anden forsyning, hvis man ikke er tilfreds med den vare man får. Det må derfor
forventes, at alle almene vandforsyninger drives med professionalisme og fremsynethed, hvor der arbejdes
for på optimal vis at sikre forbrugerne rent vand nu og i fremtiden.
Aalborg Kommune har igennem mange år arbejdet for at understøtte de almene vandforsyninger via
samarbejder om bl.a. forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse. Vandforsyningerne kan arbejde videre
med disse og andre samarbejder, for at hjælpe den enkelte vandforsyning med at leve op til lovens og
forbrugernes krav. Der er mange vandforsyninger, både store og små, der gør et stort stykke arbejde, for at
leve op til ansvaret, og mange yder et stort bidrag til samarbejdet med andre vandforsyninger, og har blik for,
hvor der kan laves bedre løsninger sammen.
Men der er også vandforsyninger, der ikke lever op til lovens krav med hensyn til hygiejnekursus,
kvalitetssikring, hjemmeside og godkendte takster. Der er vandforsyninger, der ikke har et tilstrækkeligt fokus
på drikkevandskvalitetskravene, på drift- og vedligehold af anlæg og ledningsnet og på løsninger der gavner
helheden.
Aalborg Kommune bruger forholdsvis mange ressourcer på disse vandforsyninger. For at tydeliggøre
forventninger, lette dialogen med vandforsyningerne og bidrage til forvaltningens afgørelser ved konkret
sagsbehandling, foreslås det, at det i vandforsyningsplanen synliggøres, hvad Aalborg Kommune forventer
af vandforsyningerne. Forventningerne kan anvendes til dialog med vandværkerne om, hvordan de ser
deres fremtid i kommunens vandforsyningsstruktur, og hvordan det spiller ind i deres arbejde og
beslutninger. Forventningerne kan fx drages i spil ved teknisk tilsyn, eller når en vandforsyning søger om en
ny indvindingstilladelse. Hvis en vandforsyning fx søger om tilladelse til nye boringer, kan forventningerne
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anvendes i dialogen om det er den rigtige løsning, hvis der er andre muligheder. I yderste konsekvens, kan
det medvirke til beslutning om, at der ikke gives indvindingstilladelse.
Forslag til forventninger
Aalborg Kommune forventer, at alle almene vandforsyninger bliver drevet, så de lever op til, at der er tale om
kritisk infrastruktur og monopolvirksomhed.
Forventninger til alle almene vandforsyninger
Vandforsyningerne skal løbende arbejde for, at ejendomme inden for forsyningsoplandet har
mulighed for tilslutning til almen vandforsyning
Vandforsyningerne skal overholde gældende lovkrav (hygiejne- og driftskursus, kvalitetssikring,
hjemmeside, godkendt takstblad)
Vandforsyningerne skal planlægge og udføre løbende vedligehold af ledningsnettet
Vandforsyningerne skal lægge en plan for sikring af forsyningssikkerheden på såvel kort som lang
sigt
Vandforsyningerne skal træffe større beslutninger med baggrund i helhedsbetragtninger, langsigtet
forsyningssikkerhed og økonomi ved forskellige løsninger
Vandforsyningerne skal bidrage til samarbejder og fælles løsninger, og arbejde konstruktivt for at
samarbejdet fungerer
Forventninger til almene vandforsyninger, som fortsat ønsker egen vandindvinding
Vandforsyningerne skal arbejde for god kvalitet af drikkevandet til forbrugerne. Med god kvalitet
menes som minimum, at kravene til drikkevandskvalitet overholdes
Vandforsyningerne skal planlægge og udføre løbende vedligehold af vandindvindingsanlæg
Vandforsyningerne skal have en godkendt engrostakst, der på rimeligvis afspejler vandværkets
udgifter ved at levere vand til andre vandforsyninger, hvis dette er relevant
Forventninger til distributionsværker og vandforsyninger, der på sigt forventer at blive overtaget
Vandforsyningerne skal bidrage til fællesskaberne med de vandforsyninger, der eventuelt skal
overtage forsyningen eller de vandforsyninger, der leverer vandet
Det skal bemærkes, at der med baggrund i vandforsyningernes forskellige størrelser, og dermed også
økonomi, vil være gradsforskelle i forventningerne. Herudover vil forventninger også afhænge af, både
hvordan den enkelte vandforsyning ser sig selv i den fremtidige indvindings- og forsyningsstruktur i Aalborg
Kommune, og hvor vigtigt vandforsyningen er for den fremtidige indvindings- og forsyningsstruktur.
Samlet vurdering
For at understøtte en god udvikling af den almene vandforsyning, lette dialogen med vandforsyningerne og
bidrage til forvaltningens afgørelser ved konkret sagsbehandling, foreslås det, at det i vandforsyningsplanen
synliggøres, hvad Aalborg Kommune forventer af vandforsyningerne. Disse forventninger vil primært blive
anvendt i dialogen med vandforsyningerne, men kan i sidste ende have betydning for kommunens afgørelser
og de tilladelser der gives.
Forslag til strategi for fremtidssikre vandforsyninger indeholder tydelige forventninger til de almene
vandforsyninger, forventninger som afhænger af vandforsyningernes muligheder og ønsker til fremtiden, og
hvor vigtigt vandforsyningen er for den fremtidige indvindings- og forsyningsstruktur.
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