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Til  
Enhedslisten i Aarhus Byråd 
Keld Hvalsø 
 
 
Besvarelse af spørgsmål om drikkevandsbeskyttelse 
 
Enhedslisten i Aarhus Byråd har ønsket besvarelse af følgende spørgsmål: 
 
1. Hvad sker der konkret med udrulning af indsatsplanerne i de sårbare 

områder i hele kommunen efter nævnets opbakning til kommunen? Her 
også status angående indgreb overfor brug af pesticider i private haver i 
de sårbare områder. 

2.  Hvad er tidsplanen og økonomien? 
3.  Er der lavet notater om dette, bedes de fremsendes. 
4. Hvornår vil hjemmesiden blive opdateret med oplysning om status på 

indsatsplaner og nævnets afgørelse? 
 
 
Svar på spørgsmål 1: 
Hvad sker der konkret med udrulning af indsatsplanerne i de sårbare 
områder i hele kommunen efter nævnets opbakning til kommunen? Her 
også status angående indgreb overfor brug af pesticider i private haver 
i de sårbare områder. 
 
Teknik og Miljø har i notat til Byrådet 10. september 2019 beskrevet, hvor-
dan opfølgning på indsatsplanerne forventes at ske. Notatet vedlægges. 
Herunder er uddrag fra notatet omhandlende opfølgningen: 
 
Teknik og Miljø vil som følge af afgørelserne, med de muligheder eksiste-
rende økonomiske rammer giver, gennemføre følgende opfølgning på de 
vedtagne indsatsplaner og udarbejdelsen af nye planer:  
 

 Vandplanudvalget (VPU – forening af vandværkerne i Aarhus) an-
modes om at fortsætte forsøg på at indgå frivillige aftaler med lods-
ejere om pesticidfri drift i de vedtagne indsatsplanområder i Beder 
og StautrupÅbo. 

 Teknik og Miljø færdiggør forslag til indsatsplan StorAarhus (se kor-
tet i bilag 2 til notat 10. september 2019).   

 Teknik og Miljø indleder arbejdet med indsatsplan for indvindingsop-
lande uden for OSD (afventer Miljøstyrelsens kortlægning af grund-
vandsressourcerne). 
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I forhold til indgreb over for brug af pesticider i private haver i de sårbare 
områder, har Teknik og Miljø beskrevet dette i vedlagte notat fra 21. decem-
ber 2017.  
 
Status er, at en ekstern juridisk vurdering af arbejdet med at pålægge pesti-
cidfri vedligeholdelse af private haver viste, at det med den nuværende lov-
givning ikke er administrativt muligt at gennemføre. Teknik og Miljø har efter-
følgende været i kontakt med øvrige kommuner, der kunne have samme 
problemstilling som Aarhus Kommune, og har desuden drøftet emnet i KTC 
(Kommunalteknisk Chefforening, under KL). KTC har bedt om uddybende 
bemærkninger, før det besluttes, om sagen løftes af KTC og efterfølgende af 
KL. 
 
I boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som sammenlagt dækker bety-
deligt mindre områder end de sårbare arealer, har Teknik og Miljø i 2018 og 
2019 meddelt påbud om ikke at bruge pesticider på 8 private ejendomme i 
Beder-området. Teknik og Miljø er ved at forberede tilsvarende påbud i ind-
satsplanområde StautrupÅbo. 
 
Svar på spørgsmål 2: 
Hvad er tidsplanen og økonomien? 
Tidsplanen for færdiggørelsen af alle indsatsplaner fremgår af notatet til 
Byrådet 10. september 2019. De to sidste indsatsplaner forventes forelagt 
Byrådet til godkendelse i 2020 og 2021. 
 
Som beskrevet i samme notat afhænger tidsplanen for realisering af ind-
satsplanerne af, hvor store ressourcer der er til rådighed for opfølgningen. 
Det fremgår således af notatet, at såfremt Teknik og Miljø ikke får tilført mid-
ler til realiseringen af indsatsplanerne, forventer Teknik og Miljø en lang 
realiseringsperiode. Dette vil blive nærmere belyst i indstilling om forslag til 
indsatsplan StorAarhus. 
 
De økonomiske omkostninger for vandforbrugerne forventes at blive ca. 375 
mio. kr. for implementering af alle fire indsatsplaner, hvilket svarer til ca. 1 
kr./m3 leveret drikkevand over en 20-årig periode. Det vil koste en gennem-
snitlig husstand ca. 100 kr. om året.  
 
Svar på spørgsmål 3: 
Er der lavet notater om dette, bedes de fremsendes. 
Siden Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i klagesagerne fra Beder 
24. maj 2019 er der kun skrevet ovennævnte notat fra 10. september 2019 til 
Byrådet. 
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Svar på spørgsmål 4: 
Hvornår vil hjemmesiden blive opdateret med oplysning om status på 
indsatsplaner og nævnets afgørelse? 
Forud for den offentlige 12 ugers høring af indsatsplan StorAarhus vil hjem-
mesiden blive opdateret således, at oplysninger om blandt andet Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelser og relevant materiale om selve høringen 
vil være tilgængelig.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
  
Bünyamin Simsek  

/  
Lone Dannerby Paulsen 

 


