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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til
beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand
Tilskud til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand
Danske Vandværker er overordnet meget tilfreds med, at der nu kommer større fokus på at få beskyttet
områder, hvor grundvand til drikkevand dannes, sådan at vores vandværker også kan levere rent
drikkevand til fremtidige generationer. En større beskyttelse end i dag og etablering af såkaldte
“grundvandsparker” er helt afgørende for at modvirke en strøm af forurenende stoffer hen til de boringer,
hvor råvandet til drikkevandet hentes op. Derfor ser vi den kommende tilskudsordning til
beskyttelsesforanstaltninger som et vigtigt første skridt i retning af en bredere beskyttelse end i dag, om
end der på sigt vil være behov for yderligere midler.
Det er fint, at der efter den første ansøgningsrunde vil være mulighed for at ”finpudse” ordningen, bl.a. i
forhold til, at der sikres lige muligheder for at få tilskud til grundvandsbeskyttelsen ved såvel mindre som
større vandforsyninger. For os er det væsentligt, at der efter den første fordeling af midler foretages en
grundig vurdering af, om anvendelsen af kriterierne har givet den ønskede fordeling af midlerne.
Danske Vandværker er tilfreds med, at der er foretaget flere præciseringer i forhold til præhørings-udkastet
fra maj, herunder at det nu klart fremgår, at der kan søges tilskud til forundersøgelser (jf. §2, stk. 2), og at
arealer, der ligger inden for et strategisk vigtigt drikkevandsområde, vil blive prioriteret (jf. §9, stk. 2).
Desuden opfordrer vi til, at det bliver nemt for vandværkerne at søge om midler fra tilskudspuljerne, fx ved
at ansøgningsskemaet er nemt at gå til, og hvor der kan være tvivl, bør der udarbejdes en kort vejledning.
Specifikke yderligere bemærkninger
Ift. § 2: Det er vores opfattelse, at hensigten med tilskudsordningen til beskyttelsesforanstaltninger er at
beskytte de strategisk vigtige områder, hvor grundvand til drikkevand dannes (jf. den politiske aftale om
finansloven for 2022). Det fremstår imidlertid uklart i udkastet til bekendtgørelse, i hvilken udstrækning der
også kan søges tilskud til beskyttelse af BNBO. Som bekendtgørelsen er formuleret nu, må det antages, at
BNBO kan indgå i de arealer, som der gives tilskud til, hvis kriterierne i øvrigt er opfyldt. Idet der på
nuværende tidspunkt pågår et stort arbejde omkring indgåelse af BNBO-aftaler mellem lodsejer og almene
vandforsyninger, er det væsentligt, at det i bekendtgørelsen tydeligt fremgår, om der er mulighed for at
ansøge om tilskudsmidler til grundvandsbeskyttende projekter, herunder de BNBO-aftaler, der er
gennemført før ikrafttrædelse af ansøgningsordning.
Til §9, stk. 3: Kriteriet for takststigninger er i udkastet til bekendtgørelse fastsat til 40 kr. pr. m3 vand, idet
den samlede udgift forbundet med beskyttelsesindsatsen skal divideres med vandforsyningens tilladte
indvindingsmængde. Det kan være svært at sige, hvad der her er den rette skillelinje mellem de 8, 4 og 0
point, hvorfor det må være op til en vurdering efter det første år, puljen har kunnet søges. Vigtigst er, at
også mindre forsyninger kan tilgodeses ift. beskyttelsesforanstaltninger, hvorfor det giver god mening at

dividere den samlede udgift med den tilladte indvindingsmængde, så der tages højde for, at mindre
forsyninger har lavere indvindingsmængder.
Til §9, stk. 4: Vi foreslår, at det maksimale antal point for, at beskyttelsesforanstaltningen indgår i en af
kommunen vedtaget indsatsplan eller anden kommunal planlægning, sættes ned fra 8 til 4 point, da det
selvfølgelig er en klar fordel, hvis kommunen har vedtaget en indsatsplan, men det er omvendt ikke noget,
som den enkelte vandforsyning har nogen indflydelse på. Vandværker, der ligger i kommuner uden
indsatsplan, bør derfor ikke “straffes” unødigt ved at gå glip af hele 8 point, men også have mulighed for at
igangsætte arbejde med grundvandsbeskyttelse.
Til §9, stk. 5: Vi foreslår, at der maksimalt kan gives 2 point (i stedet for 4) for synergiprojekter om klima,
natur eller friluftsliv, uanset at det er et eller flere projekter, da hensynet til fokuseret
grundvandsbeskyttelse bør veje tungere end et eventuelt hensyn til synergi med natur og friluftsliv, da det
er grundvandsbeskyttelse, der er det overordnede formål med den politiske aftale om Drikkevandsfonden
og dermed bekendtgørelsen. Det være sagt anerkender vi naturligvis de synergiformål, der måtte være.

Tilskud til sløjfning af ubenyttede boringer og brønde
Danske Vandværker finder det positivt, at der nu kommer en statslig tilskudsordning til sløjfning af
ubenyttede brønde og boringer, så man i højere grad undgår, at boringer og brønde, der ikke er sløjfet
korrekt, bliver kilde til forurening af grundvandet.
Ift. §4, stk. 2: Vi finder det positivt, at muligheden for at et vandværksamarbejde kan ansøge om midler fra
tilskudspuljen er sat ind.
Ift. § 11: Fsva. en maksimal tilskudssats på 15.000 kr. pr. brønd eller boring er det vores umiddelbare
vurdering, at det er et fornuftigt niveau, når man tager de gennemsnitlige omkostninger til sløjfning af
ubenyttede brønde og boringer i betragtning. Med 2 mio. kr. i tilskudspuljen årligt vil det dog kun give
mulighed for at sløjfe godt 100 boringer/brønde årligt ud af formentlig flere tusinde, og det forudsætter at
ejeren kan tilvejebringe den relevante medfinansiering. En evaluering efter det første år må vise, om
tilskudsniveauet skal justeres.
Ift. § 13, stk. 2: Vi opfordrer til, at begrebet “arealopmåling” erstattes med “arealafgrænsning”, sådan at
udgifter til forundersøgelse af beskyttelsesforanstaltningen i stedet kan omfatte arealafgrænsning.
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