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Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedr. vand på kartoner i MBU 

 

1. Konklusion 

Notatet besvarer de spørgsmål, som Camilla Fabricius (S), Ango Winther (S) 

og Lisbeth Laursen (S) i Aarhus Byråd, har stillet rådmand for Børn og Unge, 

Bünyamin Simsek, i henhold til reglerne om 10-dages forespørgsler. 

 

 

2. Indhold 

Spørgsmål 1:  

Hvilken indkøbsaftale er der indgået på vand på karton i MBU? 

 

Svar på spørgsmål 1:  

Der er på den nuværende indkøbsaftale mulighed for at købe en ½ liter vand 

i plastflaske med genlukkeligt låg og med pant. I leverandørens øvrige sor-

timent kan der købes en ½ liter vand i karton. 

 

Spørgsmål 2:  

Hvor indkøbes disse kartonvand fra, og hvor meget kartonvand indkøbes 

der? 

 

Svar på spørgsmål 2:  

Den nuværende indkøbsaftale er indgået med AB Catering.  

I 2016 er der ved AB Catering købt for 12.992,10 kr. af vand i karton. I alt 

3.145 stk. á ½ liter. 

 

Spørgsmål 3:  

Hvor meget vand på karton sælges der på skolerne i Aarhus? 

 

Svar på spørgsmål 3:  

Skolernes køb af vand i karton finder sted hos AB Catering. I ovennævnte 

beløb og stk., indgår således også vand til videresalg på skolerne.  

Da eleverne hverken kan tilkøbe vand via Mejeriforeningen eller skolefrugt-

ordningen er ovenstående tal altså et max for elevkøb. 

 

 

Spørgsmål 4:  

Hvor stort et CO2-aftryk efterlader vand på karton ift. tapning af postevand? 

 

Svar på spørgsmål 4:  

Spørgsmålet er vanskeligt at besvare præcist, men en tommelfingerregel er, 

at kartonvand afsætter et aftryk, der er 180 gange større end postevand, 

som ”koster” 0,0002 kg/liter. Det samlede aftryk fra skolernes indkøb af vand 

i karton i 2016 bliver ud fra ovenstående på ca. 56,6 kg CO2. Aftrykket rela-

Sundhed og Trivsel, G2 
Grøndalsvej 2, 8260 Viby J 

 

 

BØRN OG UNGE 
Pædagogisk afdeling 

Aarhus Kommune 

Sundhed og Trivsel, G2 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

 

Direkte telefon: 41 85 75 73 

 

Direkte e-mail: 

jobil@aarhus.dk 

 

Sag: 17/013423-2 

Sagsbehandler: 

Jonas Birk Lunen 

 

EAN: 5790000419029 



7 

 

4. april 2017 

Side 2 af 3 
terer sig primært til produktionen af emballage og transport. Flaskevand 

afsætter til sammenligning ca. 900 gange større aftryk end postevand. 

 

Spørgsmål 5: 

Hvordan vurderes sundheden af kartonvand at være ift. postevand fra ha-

nen? 

 

Svar på spørgsmål 5:  

Både kartonvand og aarhusiansk postevand vurderes at være trygge og 

sunde kilder til vand. 

 

Spørgsmål 6:  

Hvilke initiativer har og vil rådmand for MBU iværksætte for at skabe en kul-

tur i skolerne om at drikke postevand fra hanen og få flere børn til at drikke 

postevand? 

 

Svar på spørgsmål 6:  

Skolerne i Børn og Unge har et decentralt råderum, som betyder, at de en-

kelte skoler så vidt muligt selv bestemmer over deres prioriteringer på man-

ge områder, herunder evt. indkøb af automater til afkølet postevand. Det er 

således også op til den enkelte skole at beslutte, om det skal være muligt for 

eleverne at købe vand i karton. 

 

Når det kommer til ernæringsmæssige råd henviser Børn og Unge til Sund-

hedsstyrelsen, med de anbefalinger for drikkevand, som indgår i deres ma-

teriale. 

 

Der har i Børn og Unge været pilotprojekter på enkelte skoler omkring opstil-

lingen af vandautomater. Projekterne viste god effekt på børnenes forbrug af 

postevand fra automaterne, men på sigt oplevede man hygiejne-

udfordringer, som betød at automaterne blev fjernet igen.  

 

Der findes dog lokale løsninger, hvor en lettere adgang til postevand viser 

gode resultater, både via inddragelse af sundhedspædagogiske aktiviteter 

og som socialt samlingspunkt.  

 

Spørgsmål 7: 

Hvordan samarbejdes der med Aarhus Vand for at skabe en kultur i skolerne 

om at drikke postevand? 

 

Svar på spørgsmål 7:  

Skolerne i Børn og Unge har tradition for et godt samarbejde med Aarhus 

Vand. Gennem det udviklede inspirations- og undervisningsmateriale hos 

Aarhus Vand, samt muligheden for skolebesøg på vandværker, rensnings-

anlæg mv. får børnene mulighed for at stifte bekendtskab med ”vandets 

verden” i Aarhus Vand.  
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Som nævnt ovenfor ved spørgsmål 6 gælder det også her, at det er op til 

den enkelte skole at overveje, hvordan de vil gøre brug at de tilbud, som 

Aarhus Vand stiller til rådighed. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Bünyamin Simsek   

rådmand   

 /  

  Jan Præstholm 

  direktør 

 


