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Indhold 

Politisk fokus:  

• En effektiv vandsektor, der leverer spildevand og drikkevand af høj 
kvalitet og som skaber job og vækst. 

• Åbent Miljøministerium - interessentinddragelse  
 
-  DANVA vores hovedinteressent på vandsektorområdet 

• Mange initiativer i løbet af 2013 på grundvandsbeskyttelse, 
drikkevand og vandforsyning, spildevand og klimatilpasning og 
vandsektoren  
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Grundvandsbeskyttelse (I)  

• Grundvandskortlægningen  
- behov for vedligeholdelse efter 2015 er ved at blive vurderet og 
- hvem der skal udføre opgaven  

• Udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer  
- Ny bkg. trådt i kraft 11. november 2013 

• Ændring af vandforsyningsloven  
- præcisering af gældende ret, hjemmel til udpegning af 
indvindingsområder samt mere fleksibel udpegning  
- fremsat i Folketinget i sidste uge 

• Vejledning om indsatsplaner  
- har været i høring  
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Grundvandsbeskyttelse (II) 

• Boringsnære Beskyttelsesområder 
- Rejsehold og tilskudsordning bevilling til og med 2013 
- kontakt med stort set alle kommuner og en del vandforsyninger 

• Indberetning af lukkede boringer til Jupiter- nye regler jan 2013 
- god hjælp fra DANVA og FVD om at få indberetninger i hus 
- pt. har ¾ forsyninger indberettet 

• Pesticidsårbare områder 
- NST, MST undersøger (opfølgning på KUPA-projektet) om  
eventuelle områder på sand- og lerjorder, hvor grundvandet er 
”særlig følsomt” over for pesticider kan afgrænses. 
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Drikkevand og vandforsyning 

• Bekendtgørelse om kvalitetssikring trådt i kraft febr. 2013 
-  vejledning (på vej) 

• Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn samt vejledning (været i 
høring), bl.a. 
- opdateret pesticidliste, relation til fødevareregler 
- præciseringer herunder om kommunale tilsyn  

• Vejledning om takstfastsættelse i høring 
- bl.a. præcisering af prislofter ift. kommunernes takstgodkendelse 

• Vejledning om normalregulativer i høring 
- opdatering, idet kommunale forsyninger i vidt omfang reguleres 
efter samme regler som forbrugerejede forsyninger 
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Spildevand og klimatilpasning 

• Medfinansieringsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. februar 2013 
- kommuner fik mulighed for at taksfinansiere visse 
klimatilpasningsindsatser (veje og vandløb) 

• Ny regler om spildevandsbetaling fra 1. jan 2014 (trappemodel) 
- lette spildevandsbetaling for store vandforbrugere frem mod 2018 
- elektronisk tilmeldingsordning udviklet på kort tid 
- Naturstyrelsen udvikler tilmeldingsordningen i 2014 
- spørgsmål kan stilles til tilmedlingKVG@nst.dk 

• Arbejdsgruppe om vejbidrag (DANVA, KL, Forsyningssekretariatet 
og NST) 
- Drøfte mulighederne for mere enkle regler for opkrævning af 
kommunernes vejbidrag 
- Evt. kommende lovændring, hvis der kan opnås enighed. 
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Klimatilpasning (I) 

Klimatilpasningsplaner 
- kommuner skal udarbejde plan inden udgangen af 2013 
- Godt samarbejde mellem forsyninger og kommuner om 
risikokortlægning (oversvømmelseskort + værdikort) 

Vandplus - 4 partnerskaber etableret 
- skal vise nye veje til klimatilpasning og skabe nye værdier for 
borgere og byer 
- inspirator til andre forsyninger (konference 8. januar i Århus) 

Rejsehold  
- bevilling til og med 2013 
- kontakt med stort set alle kommuner  
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Klimatilpasning (II) 

• Borgerrettet klimatilpasningskampagne 
- har bragt flere interessenter sammen 
- evaluering foretaget med positivt resultat 

• Katalog om teknologi  til klimatilpasning 
- skybrud og hverdagsregn 
- havspejlsstigninger 
- åbnes på konference den 6. december 
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Vandteknologi 

 

Fremtidens spildevandsanlæg: Billund Bio Refinery 

Fremtidens drikkevandsanlæg: Odense, Århus, Ringkøbing Skjern 

Vandets maguriterute 

Nationalt testcenter for vand og klimatilpasning  

Indsats for tiltrækning af World Water Forum 2018 
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Vandsektorloven 

• Evaluering fremrykket til 2013 istf. 2014 

• Deloitte vandt opgaven sammen med Krüger, DHI og Lett 
Advokater 

• Grundig, uvildig evaluering, med stor interessentinddragelse 

• Følgegruppe = kontaktudvalget ( DANVA, FVD, KL, KTC, DI, DMT, 
DN, Forbrugerrådet, FRI, L&F, ministerier i styregruppen 

• Styregruppe: Miljø-, Finans-, Økonomi- og Indenrigs-, Erhvervs- 
og Vækst- og Skatteministeriet 

• Evaluering afsluttes i november og derefter politisk proces 

 

Dansk Vand  Konference, november  2013 SIDE 10 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Krystalkuglen .. 

Eksempler på hvad der forventes: 

- Evaluering af vandsektorloven 

- Grundvandskortlægning - post 2015 

- Vandforsyningsloven - modernisering jf. regeringsgrundlag 

 

Tak for samarbejdet!! 

Nye ideer til interessentinddragelse modtages gerne! 
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