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Høringssvar vedrørende Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø. 
I indsatsplanen er der ikke angivet en tidsplan på hvornår effektive indsatser for beskyttelse af 
grundvandet skal iværksættes - kun en tidsplan i generelle vendinger. 
Det nævnes blandt andet i indsatsplanen, at forekomsten af nitrat i grundvandet er det største 
grundvandsmæssige problem på Orø, og den vigtigste indsats derfor skal rettes mod 
begrænsning af nitratudvaskningen til landbrugsjorden. 
Derfor er det meget kritisabelt, at der ikke er angivet nogen konkret tidsplan for direkte 
indsatser. 
Holbæk Kommune anbefaler i indsatsplanen, at der indgås frivillige aftaler mellem vandværker 
og landmænd. 
Fra Færgebakkernes Vandværk er vi imod frivillige aftaler og ønsker derfor ikke at indgå i 
sådanne aftaler. FVD (Fællesforeningen af Vandværker i Danmark)- vores medlemsorganisation 
advarer stærkt imod at indgå i frivillige aftaler. Hvem skal kontrollerer at frivillige aftaler 
overholdes? Hvis der opstår en tvist om et eller andet, hvem har ansvaret og hvem skal betale 
og hvor meget?  
Planchefen for HoFor Jens Andersen udtaler, at hans erfaringer med at lave frivillige aftaler 
med landmændene gennem en årrække har været meget vanskelige at gennemføre, taget lang 
tid og ofte ender med at blive dyrt for forbrugerne. 
Jeg mener, at han udtaler sig med en vis vægt og baggrund, da HoFor (Hovedstadens 
Forsyningsselskab) henter drikkevand til en million hovedstadsborgere fra store dele af Øst - og 
Midtsjælland. 
 
I indsatsplanen nævnes det ikke, at Holbæk Kommune har mulighed for at anvende §24 og 
§24a i Miljøbeskyttelsesloven. 
Bestemmelsen i Miljøbeskyttelsesloven § 24, stk. 1. lyder: 
" Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå forurening af 
bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand." 
Såfremt der er vedtaget en indsatsplan kan §26a anvendes af kommunen, da den giver Holbæk 
Kommune ret til at gennemføre tvungne rådighedsindskrænkninger. 
I denne bestemmelse i Miljøbeskyttelsesloven §26a, stk. 1. står der: 
" Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter Vandforsyningsloven §13 eller 13a, 
kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås aftale herom på rimelige vilkår, endeligt 
eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom de 
rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre 
nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening af nitrat eller pesticider." 
 
Holbæk Kommune har værktøjerne til at sørge for, at forbrugerne bliver beskyttet mod fortsat 
nitratforurening på Orø, og derfor er det højest kritisabelt, at disse paragraffer ikke nævnes i 
indsatsplanen, da det er helt afgørende for, at der sker noget på dette område. 



 
I dagsordenen fra mødet den 23. juni 2015 i Udvalget for Klima og Miljø, hvor Holbæk 
Kommune vedtager at sende en indsatsplan for Orø i høring, fremgår det klart og utvetydigt, at 
denne indsatsplan ikke skal indebære nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. 
Det er det samme som at sige: " Vi sender en indsatsplan ud til folket og så skal der i øvrigt ikke 
ske mere". 
De eneste det får økonomiske konsekvenser for er vandværkerne i form af overvågning af 
moniteringsboringer. Holbæk Kommune og landmændene slipper helt fri. 
Alle betaler p.t. 67 øre pr. kubikmeter vand, til kortlægning af grundvandet. En oplagt mulighed 
er, når kortlægningen er afsluttet, at overføre disse penge til at finansiere sprøjtefri zoner - så 
pengene er til stede, hvis viljen er der til at beskytte vort grundvand. 
 
Landmanden kræver kompensation for tabt fortjeneste ved en rådighedsindskrænkning. Man 
skal dog lige huske på, at det ikke er vandværkets boringer der ødelægger og forurener jorden, 
men derimod landmanden, hvilket også beskrives i indsatsplanen for Orø. 
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