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Opgaver

Administration af vandforsyningsloven §§ 20i, 21ii og 26iii, om vandindvinding og vandindvindingsanlæg, §§ 33-36iv om ændring og ophør af indvindingstilladelser, § 53v om godkendelse af takstblade
samt §§ 57-59vi om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

2.

Delopgaver
-

Tilladelse til indvinding af vand

-

Tilladelse til ændret vandbehandling mv. på vandværker

-

Påbud om sløjfning af brønde og boringer

-

Tilsyn med indvinding af vand

-

3.

o

Almene vandværker

o

Enkeltforsyninger, drikkevandskvalitet

o

Enkeltforsyninger, markvanding og gartneri uden krav om drikkevandskvalitet mv.

Takstbladgodkendelse

Lovgrundlag

Området er meget detaljeret reguleret gennem vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser,
cirkulærer og vejledninger. Vandforsyningsloven fastslår, at det som absolut hovedregel kræver tilladelse at indvinde grundvand eller overfladevand1. Det kræver endvidere tilladelse at lave en ny boring eller ombygge et vandværk.
Andre paragraffer i loven sætter rammer for tilladelserne. Eksempelvis kan tilladelser kun gives for
et begrænset tidsrum mellem 10 og 30 år, afhængig af vandtypen og formålet. Bekendtgørelserne og
vejledningerne fastsætter i øvrigt detaljerede forskrifter. Der er f.eks. bestemmelser om indholdet
af ansøgninger og tilladelser, om hvordan boringer skal udføres og hvordan sagsbehandlingen skal
ske, bl.a. ved besigtigelse af borested før der kan gives tilladelse.
Hvis formålet med indvindingen ændres væsentligt, skal der søges om tilladelse til den ny anvendelse. Forudsat at vandet bruges til samme formål, kan en tilladelse også benyttes af en ny ejer og tilladelser skal normalt fornys ved udløb.
Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelser og fører tilsyn med at tilladelserne overholdes.
Enhver afgørelse skal baseres på en konkret vurdering, og der skal altid tages hensyn til de almindelige forvaltningsretlige krav om proportionalitet, lighed, pligtmæssigt skøn m.v.

4.

Mål i landsplandirektivet

Landsplandirektivet indeholder mål og retningslinjer for grundvandsbeskyttelsen og udnyttelsen af
grundvandsressourcen. Landsplandirektivet er en direkte videreførelse af regionplanen for bl.a.
Vestsjællands Amt.

1

Der er 2 undtagelser til denne regel, nemlig at bred-ejere uden tilladelse kan indvinde vand til kreaturvanding samt at grundejere
under visse forudsætning kan indvinde vand på egen grund til brug i egen husholdning
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Landsplandirektivet afløses på dette område af Vandplanen, når denne vedtages. Retningslinierne
er endvidere skrevet ind i udkastet til Kommuneplanen

5.

Målgruppe

Ansøgninger om tilladelse kommer fra vandværker, erhvervsvirksomheder, brugere af markvanding og
ejere af private brønde og boringer.
Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen, interesseorganisationer samt personer med individuel interesse i sagens udfald kan klage over kommunens afgørelser.
Kommunens afgørelse om sløjfning af brønde og boringer kan dog ikke påklages.

6.

Politisk råderum

Det er byrådets kompetence ud fra landsplandirektivet og ud fra bestemmelserne i vandforsyningsloven at træffe afgørelse i den enkelte sag – dog skal der altid foretages en konkret vurdering.
Vilkårene i den enkelte tilladelse fastsættes ud fra vurderinger af, hvor meget en given indvinding vil
påvirke omgivelserne, og hvor stor forureningsrisiko indvindingen udsættes for.

7.

Kompetencefordeling

Sager af principiel eller særlig stor betydning forelægges Udvalget for Miljø og Teknik. Øvrige sager
afgøres af forvaltningen ud fra retningslinierne i dette administrationsgrundlag.
Ved udarbejdelsen af ny vandforsyningsplan, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse eller andre
større planer forelægges udkast for Udvalget for Miljø og Teknik inden planerne offentliggøres.

8.

Retningslinier

8.1
Tilladelser til indvinding af grundvand
En tilladelse til indvinding af grundvand omfatter to trin:
8.2

Boretilladelse, foreløbig indvindingstilladelse

Først gives en foreløbig indvindingstilladelse, som giver tilladelse til at udføre én eller flere boringer.
Herved undersøges muligheden for at indvinde den ønskede vandmængde, samt om grundvandets
kvalitet er egnet til det ønskede formål.

Tilladelse gives normalt
- Når det på basis af eksisterende viden forventes, at der kan gives endelig tilladelse

Afslag gives normalt
- Til et borested, hvor man ved at grundvandets kvalitet er uegnet til det ønskede formål
- Til et borested hvor indvindingen vil have stor negativ indvirkning på grundvandsressourcen
- Til et borested hvor der er under 300 meter til nærmeste nedsivningsanlæg, ligger tæt ved kloakledninger eller andre kendte forureningskilder
- Hvis den nye boring giver uacceptabel påvirkning af en beskyttet naturtype
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8.3
Indvindingstilladelse fra boring, endelig indvindingstilladelse
Når boringen er udført, prøvepumpet og grundvandet er analyseret i henhold til de vilkår, som er
stillet i den foreløbige tilladelse, kan der gives en endelig, men tidsbegrænset tilladelse.
Tilladelsen skal bl.a. forholde sig til formålet med indvindingen, indretning og beskyttelse af boring,
hvordan vandet skal behandles, samt hvordan indvindingen påvirker omgivelserne.

Tilladelse gives normalt
- Når det er dokumenteret, at boringens og grundvandsmagasinets ydelse er tilstrækkelig og
vandkvaliteten er egnet til det ansøgte formål

Afslag gives normalt
- Hvis undersøgelser viser, at grundvandet er truet af forurening i betydeligt højere grad end forudsat i den foreløbige indvindingstilladelse
- Hvis undersøgelser indikerer en uacceptabel påvirkning af en beskyttet naturtype
- Hvis indvindingen vil have stor negativ indvirkning på grundvandsressourcen eller grundvandskvaliteten

8.4
Tilladelse til indvinding af overfladevand
I Odsherred Kommune er der tidligere givet en række markvandings-tilladelser til overfladevand fra
vandløb, søer og moser ol. Efter bestemmelserne i Landsplandirektivet skal tilladelser til indvinding
af overfladevand til markvanding normalt inddrages når de udløber, bortset fra de anlægstyper, som
efter nugældende regler kunne opnå en ny tilladelse.
Der gives kun nye tilladelser til indvinding fra pumpe- og digelags afvandingskanaler, og kun hvis
vandmængden er til rådighed.

8.5

For markvandingsanlæg gælder følgende særlige retningslinier:

8.5.1

Tilladelse gives normalt

- I områder, som er åbne for nye indvindingstilladelser til markvanding, jf. Landsplandirektivet,
se fig. 1
- Til vanding af specialafgrøder (f. eks. kartofler, jordbær, kål) på alle jordtyper og til vanding af
almindelige landbrugsafgrøder på lette jorder, dvs. ringere end JB4.
- Til indvinding af overfladevand fra pumpe- og digelags afvandingskanaler, hvis vandmængden er
til rådighed.

8.5.2

Afslag gives normalt

- I områder, som er lukket for nye indvindingstilladelser til markvanding jf. Landsplandirektivet,
se fig. 1
- Hvis det vurderes, at en beskyttet naturtype påvirkes uacceptabelt
- Hvis indvindingen vil have stor negativ indvirkning på grundvandsressourcen
- Til indvinding af overfladevand bortset fra indvinding fra pumpe- og digelags afvandingskanaler,
hvis vandmængden er til rådighed.

8.6
Fornyet indvindingstilladelse
Her søges typisk om tilladelse til at fortsætte indvindingen til samme formål, typisk ved udløb af
gældende tilladelse.
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Tilladelse gives normalt

- Til samme eller mindre vandmængde, når vandbehov kan dokumenteres.

8.6.2

Afslag gives normalt

- Hvis der ikke kan dokumenteres et vandbehov

8.7
Reduceret indvindingstilladelse
Der søges typisk om reduktion af indvindingstilladelsen som følge af et fald i forbruget på baggrund
ændrede forbrugsforhold.

8.7.1

Tilladelse gives normalt

- Når forbruget i en årrække har ligget stabilt under den ønskede tilladte indvindingsmængde
med en passende margen til forøgelser

8.7.2

Afslag gives normalt

- Alle andre tilfælde

8.8
Ophør af indvinding
En tilladelse til indvinding af vand kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af
urigtige oplysninger eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
En indvindingstilladelse kan ligeledes inddrages uden erstatning når der ikke er indvundet vand fra
anlægget i 5 år i træk. Hvis anlægget er i god teknisk stand og der er en rimelig sandsynlighed for, at
en fremtidig ejer vil kunne drage nytte af tilladelsen, kan tilladelsen opretholdes mod at anlægget
inaktiveres ved at pumpeinstallationerne demonteres og anlægget i øvrigt sikres mod anvendelse og
hærværk.

8.9

Tilladelse til ændringer på vandværker

Der skal søges om tilladelse til væsentlige ændringer på vandværket. Mindre ændringer kræver ikke
tilladelse.

8.9.1

Tilladelse gives normalt

- Til almindelige beluftnings- og filteranlæg i ny udformning eller ændret skala
- Ændring af pumpe- og distributionsanlæg, styrings- og registreringssystemer ol.
- Til supplerende vandbehandling i en overgangsperiode indtil en alternativ forsyning eller nye
boringer er etableret
- Til supplerende vandbehandling, når alternativ forsyning ikke umiddelbart er mulig og sandsynligheden for at finde egnet grundvand er ringe

8.9.2

Afslag gives normalt

- Hvis vandforsyningsplanen forudser nedlæggelse af vandværket inden for en overskuelig tidshorisont.
- Til avanceret vandbehandling i øvrigt.

8.10
Påbud om sløjfning af brønde og boringer
Der gives normalt påbud om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer for at sikre at der ikke herigennem sker forurening af grundvandet.
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Påbud om sløjfning gives, når en ejendom tilsluttes vandværk eller hvis det i øvrigt konstateres, at
en boring eller brønd er overflødig og til fare for omgivelserne.
I forbindelse med etablering af erstatningsboringer stilles der rutinemæssigt vilkår i boretilladelsen
om, at den boring, der skal erstattes, som udgangspunkt skal sløjfes normalt inden for 3 måneder.
Proceduren startes med en orientering om sløjfningspligt inkl. orientering om kommunens mulighed
for at give påbud. Herefter følges der om nødvendigt op efter afdelingens normale procedure med
varsel om påbud, påbud, indskærpelse og i sidste instans indstilles til politianmeldelse, alternativt
selvhjælpshandling.

8.11
Tilsyn med indvinding af vand
I Odsherred Kommune er der ca. 30 almene vandværker samt ca. 80 ikke-almene vandværker og virksomheder, herunder markvandingsanlæg, samt skønsmæssigt 800 enkeltforsyninger (BBR). Kommunen
er forpligtet til at føre tilsyn med, at disse anlæg drives efter gældende lovgivning.
8.11.1

Almene vandværker

Kommunen udarbejder prøveplaner, jf. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og sikrer at prøveplanerne efterkommes samt at kvalitetskravene overholdes. Dette sker
gennem løbende kontrol af indkomne vandanalyser fra de enkelte vandværker.
Væsentlige overskridelser af vandkvalitetskravene som vi konstaterer ved drikkevandskontrollen følges i fornødent omfang op med påbud om sikring af vandkvaliteten, herunder påbud om skærpet kontrol, pligt til underretning af forbrugerne og om nødvendigt påbud om kogevejledning.
Kommunen fører endvidere tilsyn med, at installationerne er tidssvarende og forsvarlige. Dette gennemføres ved rutinemæssige teknisk-hygiejniske tilsyn samt i forbindelse med konstaterede overtrædelser af grænseværdierne for drikkevandskvaliteten. Det tilstræbes, at der føres rutinemæssigt teknisk-hygiejnisk tilsyn med de almene vandværker med 2 – 3 års mellemrum.
8.11.2

Andre forsyninger med krav om drikkevandskvalitet

I vandforsyninger på enkeltejendomme skal der som minimum hvert 5. år udføres en forenklet kontrol. Hvis der konstateres overskridelser af de gældende grænseværdier af sundhedsmæssig eller
hygiejnisk betydning, gives der påbud om tekniske ændringer på anlægget således at der opnås en
acceptabel vandkvalitet eller ved tilslutning til vandværk.
Hvis ejeren undlader at få udtaget vandprøve indskærper vi pligten til at få vandprøven udtaget.
Samtidig underretter vi om, at kommunen kan og vil sørge for, at der for ejers regning bliver udtaget
en vandprøve, hvis ejeren ikke selv sørger for det inden en nærmere angivet fristvii,.
Ved levnedsmiddelindustri med egen vandforsyning samt mark- og gartnerivanding for råt spiselige
afgrøder samt grøntsags-vaskerier mv. har særlige vilkår for analyse-frekvenser mv.
8.11.3

Enkeltforsyninger uden krav om drikkevandskvalitet, eks. markvanding, grusvask mv.

Kommunen fører tilsyn med, at installationerne er tidssvarende og forsvarlige. Dette gennemføres
ved rutinemæssige teknisk-hygiejniske tilsyn og det tilstræbes, at der føres rutinemæssigt tilsyn med
ca. 5 års mellemrum.

8.12
Takstbladgodkendelse
Kommunen skal have det enkelte vandværks takstblad til godkendelse når dette ændres. Der skal
være overensstemmelse mellem takster og regnskaber.
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Opdatering

Administrationsgrundlaget opdateres efter behov.

Figur 1. Markvanding.
Der gives normalt ikke tilladelse til etablering af markvanding i de skraverede områder.
LOVTEKSTER:
i

§ 20. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til vandindvinding, herunder:
1) Anlæg med en årlig indvinding af grundvand på højst 3.000 m³, der ikke anvendes til vanding af landbrugsafgrøder.
2) Vandforsyningsanlæg for mindre bebyggelser på landet, for så vidt anlægget kan forsyne hele bebyggelsen og indvindingen af
grundvand højst udgør 6.000 m³ årligt.
Stk. 2. Tilladelse til anlæg omfattet af stk. 1, nr. 1, og som højst forsyner 4 husstande med vand til brug i husholdning og almindeligt
landbrug, kan kun nægtes, hvis det er praktisk muligt at skaffe ejendommen eller ejendommene en anden hensigtsmæssig vandforsyning på økonomisk rimelige vilkår, eller hvis der må antages at være nærliggende fare for, at kvaliteten af vandet i den ønskede vandforsyning ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil blive sundhedsfarlig.
ii

§ 21. Vandindvindingsanlæg må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, før kommunalbestyrelsen har meddelt
tilladelse hertil.
Stk. 2. En brønd eller boring kan dog uden tilladelse etableres inden for en afstand af 5 m fra det hidtidige indvindingssted samt udbedres eller ændres, når dette er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Anmeldelse herom skal indgives til kommunalbestyrelsen, inden arbejdet påbegyndes.
Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen bestemme, at etablering, udbedring eller ændring af en brønd eller
boring kun må ske, når der er meddelt tilladelse hertil efter stk. 1.
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iii

§ 26. Ved bygge- og anlægsarbejder, gravning af ler, grus, brunkul, kridt m.v. må bortledning af grundvand eller anden sænkning af
grundvandsstanden ikke ske uden tilladelse. Tilladelsen meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 27.
Stk. 2. Tilladelse til bortledning er dog ikke nødvendig, når bortledningen må antages at blive af højst 2 års varighed, når bortledningen hvert af disse år må antages højst at omfatte 100.000 m3 grundvand, og når der endvidere ikke inden for 300 m fra bortledningsanlægget findes anlæg til indvinding af grundvand, der efter deres art er omfattet af § 20, bortset fra indvindinger omfattet af § 20, stk. 1,
nr. 1 og 2. Bortledning kan endvidere foretages uden tilladelse, når der opstår mulighed for skade på bestående vej- og jernbaneanlæg.
Stk. 3. En tilladelse kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig
urigtige eller ændres væsentligt.
Stk. 4. Sænkning af grundvandsstanden, der foretages i dyrkningsøjemed efter vandløbslovens regler, omfattes ikke af stk. 1-3.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-3 medfører ingen ændringer i de beføjelser, der i byggelovgivningen er tillagt bygningsmyndighederne.
iv

§ 33. Sker der væsentlig ændring i formålet med en vandindvinding, skal indehaveren af tilladelsen indbringe spørgsmålet om fortsat
vandindvinding for kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. En tilladelse til vandindvinding kan også udnyttes af fremtidige ejere af vedkommende ejendom, når formålet med vandindvindingen ikke ændres væsentligt. Overdragelse af en vandindvindingstilladelse, der tjener til almen vandforsyning, kræver dog ny tilladelse, medmindre overdragelse sker til det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere.
§ 34. En tilladelse til vandindvinding kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige
oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes.
§ 35. En tilladelse til vandindvinding kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år.
§ 36. Medfører bortfaldet af en tilladelse til indvinding, at en vandforsyningsbrønd eller -boring bliver overflødig, eller har ejendommen
samtidig en anden vandforsyning, som i det væsentlige kan erstatte forsyningen fra brønden eller boringen, kan kommunalbestyrelsen
påbyde, at brønden tilkastes eller boringen lukkes. Miljø- og energiministeren kan give regler om fremgangsmåden ved tilkastning og
lukning.
v

§ 53. Kommunalbestyrelsen fastsætter anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra den kommunale vandforsyning. Anlægs- og
driftsbidrag til andre almene vandforsyningsanlæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges,
efter indstilling fra anlæggets ejer. For private almene vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, at kommunalbestyrelsen har nægtet at godkende forhøjelsen af
andre former for bidrag.
Stk. 2. Såfremt et samarbejde etableret efter § 48 eller § 52 b omfatter almene vandforsyningsanlæg i flere kommuner, fastsættes
eller godkendes anlægs- og driftsbidrag af kommunalbestyrelserne i forening. Opnås der ikke enighed mellem kommunalbestyrelserne,
afgøres sagen af miljø- og energiministeren.
Stk. 3. Når en ny forsyningsledning til kommunal vandforsyning etableres, kan der pålægges grundejere, til hvis ejendomme der kan
leveres vand til almindelig brug, bidrag til ledningsanlægget og til eventuel stikledning og stophane. For andre almene vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen godkende, at der pålægges sådanne bidrag.
Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at pålægge bidrag efter stk. 3, herunder om at grundejerne under nærmere betingelser kan opnå midlertidig fritagelse for betaling af bidrag.
Stk. 5. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indberetning vedrørende vandpriser.
vi

§ 57. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af vandforsyningsanlæg.
Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om regelmæssigt tilsyn med visse grupper af vandforsyningsanlæg.
§ 58. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indvundne vandmængder.
Stk. 2. Et vandindvindingsanlæg skal være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Kommunalbestyrelsen kan til
enhver tid bestemme måleanordningens art.
Stk. 3. Ejeren af et vandindvindingsanlæg skal regelmæssigt kontrollere indvindingen, og skal hvert år indberette årsindvindingen til
kommunalbestyrelsen. Miljø- og energiministeren kan give regler om registrering af de indvundne vandmængder, herunder om gebyr til
dækning af udgifterne ved registreringen.
Stk. 4. Ministeren kan bestemme, at visse anlæg skal være undtaget fra bestemmelserne i stk. 2 og 3.
§ 59. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om kvaliteten af grundvand og overfladevand, som anvendes eller skal anvendes
til vandindvindingsformål.
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke stoffer der må tilsættes vand, der anvendes til drikkevand, eller som kan komme i
berøring med levnedsmidler.
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kvaliteten af drikkevand eller vand, som kan komme i berøring med levnedsmidler.
vii
§ 65. Kommunalbestyrelsen påser, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.
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Stk. 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.
Stk. 4. Er et påbud eller forbud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltningen udføre for
den ansvarliges regning.

Dok no. 35 11 073

