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Svar på 10-dages forespørgsel om beskyttelse af drikkevandet i 
Aarhus Kommune 
 
Enhedslisten i Aarhus Kommune har i henvendelse den 31. marts 2020 stil-
let en række spørgsmål om indsatsen for beskyttelse af drikkevandet i Aar-
hus Kommune og om status for kommunens indsats.  
 
1. Hvornår forventes Indsatsplan for den resterende del af Århus 

kommune forelagt for byrådet?  
 
Der resterer to indsatsplaner for Aarhus Kommune. Den ene, Indsatsplan 
StorAarhus, er færdig i udkast og forelægges for byrådet inden sommerferi-
en i år. Med denne plan vil omkring 98% af de områder, hvor grundvandet er 
sårbart, være beskyttet.  
 
Den anden plan omfatter indvindingsoplande for Stautrup og Viby kildeplad-
ser. Planen dækker næsten udelukkende byområder. Staten har endnu ikke 
færdiggjort kortlægningen for disse områder, men processen med fastlæg-
gelse af planens principper påbegyndes i år.  
 
  
2. Ifølge kommunens egne oplysninger skulle den have været forelagt 

i 2019. Hvad er årsagen til forsinkelsen? 
 
Færdiggørelsen af Indsatsplan StorAarhus har afventet klagesagerne i Be-
derområdet og en afklaring af opfølgningen herpå, herunder økonomien 
omkring den fortsatte planlægning og realisering af indsatsplanerne. 
 
  
3. Hvordan er økonomien for den fortsatte planlægning og realisering 

af kommunens indsatsplaner? Hvad er der konkret brug for i Tek-
nik & Miljø så ikke indsatsen bliver trukket i langdrag? 

 
Omkostninger til indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler, herunder erstatning 

for værditab mm, tinglysning af deklaration, afholdes af foreningen af vand-

forsyninger i Aarhus Kommune, VandPlanUdvalget (VPU).  

 
I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, skal forsyningen 
afholde udgifter til erstatning ved pålæg af dyrkningsdeklarationer efter mil-
jøbeskyttelseslovens §§ 24 og 26a, men der vil der være kommunale udgif-
ter til varslinger om påbud/pålæg, indstillinger, åstedsforretninger, erstat-
ningsberegninger, håndtering af høringssvar, tinglysning og juridisk og tek-
nisk bistand til en række af disse processer samt tilsyn.  
 
I de tilfælde, hvor et pålæg påklages, vil der være kommunale omkostninger 
forbundet med leverancer til klagenævn, taksation og domstolsinstanser.  
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På denne baggrund vurderes det, at der er behov for tilførsel af 2 årsværk 
samt anvendelse af rådgivningsydelser i omegnen af 1 mio.kr. årligt såfremt 
opgaven med realiseringen af planerne skal kunne afsluttes indenfor 10 år.  
 
En 10-årig periode vurderes at være en rimelig tidshorisont i forhold til afkla-
ring hos berørte lodsejere og samtidig sikring af den fremtidige drikkevands-
kvalitet.  
 
Aarhus kommune har i perioden 2017-2020 fået DUT-midler til udarbejdelse 
af indsatsplanerne, men der er ikke tildelt DUT-midler til realisering af ind-
satsplanerne, og byrådet har heller ikke tildelt midler til realiseringsopgaven.  
 
KL arbejder på at sikre yderligere DUT-midler, men det vides ikke, hvorvidt 
eller hvornår eventuelle midler bliver tildelt. Forventningen er dog også, at 
eventuelle yderligere DUT-midler ikke vil dække Aarhus Kommunes samle-
de udgifter til realisering af indsatsplanerne, da Aarhus Kommune som én af 
få kommuner udnytter drikkevandsressourcen fuldt ud og store dele af 
kommunens åbne land skal beskyttes.   
 

Realiseringen over 10 år kan derfor kun gennemføres, hvis byrådet afsætter 
midler hertil i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.   
 
Hvis der senere også tilføres DUT-midler til realiseringsopgaven, kan reali-
seringen ske hurtigere. 
 
 
4. Hvad er tidsplanen for den fortsatte påbudsproces som følger af 

indsatsplanerne? 
 
Påbud og pålæg i forbindelse med indsatsplanerne for Beder og StautrupÅ-
bo er genoptaget, og fremdriften for disse og de forventede kommende på-
bud/pålæg i de øvrige planer er afhængige af de midler, der afsættes til op-
gaven.  
 
Teknik og Miljø arbejder på at udsende påbud til 190 lodsejere i Boringsnæ-
re beskyttelsesområder (BNBO) i StautrupÅbo indsatsplanområde medio 
2020. Påbud/pålæg i Beder indsatsplanområde genoptages i indeværende 
år, men hastigheden af påbuds/pålægsarbejdet i alle indsatsplanerne af-
hænger af de midler, der afsættes til opgaven fremover jf. besvarelse af 
spørgsmål 3 ovenfor. 
 
 
5. Hvad er Teknik & Miljøs indstilling til budget 2021, hvis indsatspla-

nerne skal realiseres, og ikke udskydes i årevis? 
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I den kommende indstilling om ”Indsatsplan StorAarhus” belyser Teknik og 
Miljø, hvad der skal tilføres af midler for at realisere indsatsplanerne over en 
10-årig periode, og der redegøres for grundlaget herfor.  
 
Teknik og Miljø foreslår i indstillingen, at realiseringsindsatsen i 2020 finan-
sieres via et restbeløb fra midlerne til udarbejdelse af indsatsplanerne.  
 
Hvis byrådet ikke afsætter midler til realiseringen, vil indsatsplanerne blive 
realiseret over en meget lang årrække. Dette vil indebære en risiko for drik-
kevandskvaliteten, og afklaring for lodsejerne indenfor en rimelig tidshori-
sont.  
 
Det er byrådets partier, der – på baggrund af indstillingen - kan bringe rea-
liseringen af indsatsplanerne ind i budgetforhandlingerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bünyamin Simsek 

/ 
Lone Dannerby Paulsen 


