
1 
 

Haraldsborg Vandværk – Referat fra møde 
mellem FORS, Roskilde Kommunes 
Forvaltning og Vandgruppen 
 

Tid: Mandag 3. april 2017 kl. 16:00 – 17:30 

Sted: Roskilde Rådhus 

Deltagere: 

 Bjørn M. Nielsen, Projektchef, FORS A/S 

 Henrik Corell, Produktionschef, FORS A/S 

 Olaf Berg, Vandgruppen 

 Henrik Anthony, Vandgruppen 

 P. S. Ramanujam, Vandgruppen 

 Julie Lawaetz Halleskov, Vandgruppen 

 Jens Christian Refsgaard, Rådgiver for Vandgruppen (Referent) 

 Kim Dahlstrøm, Afdelingschef for Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 Niels Skov Olesen, Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 Lars Gøtterup, Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 Maria Ammentorp Sørensen, Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 Glennie Olesen, Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 

Velkomst – dagsorden og formål 
Bjørn Nielsen bød velkommen til dette møde, som er en første opfølgning på FORS’ informationsmøde den 

16. marts. Mødet er blevet til efter aftale mellem Vandgruppen (Olaf) og FORS (Henrik). De tre parter var 

enige om, at formålet med mødet var at afklare, hvordan vi kommer videre. 

Der forelå ikke nogen dagsorden for mødet. Mødet forløb på den måde, at de tre parter indledningsvis 

præsenterede nye informationer, som var fremskaffet siden informationsmødet den 16. marts. Indimellem 

og efterfølgende var der en livlig diskussion. I det følgende refereres de væsentligste informationer, 

synspunkter og beslutninger, mens de detaljerede diskussioner ikke refereres. 

 

Nye informationer 
FORS har bedt Rambøll revidere rapporten om konsekvenserne af en lukning af Haraldsborg Vandværk. 

Rambøll vil fastholde sine overordnede konklusioner, men vil tilføje afsnit med usikkerhedsvurderinger. 

Forvaltningen omdelte et kort med angivelse af hvilke huse i området, der har kælder. Det drejer sig om ca. 

halvdelen af områdets huse. Kortet er vedlagt som Bilag A. Kortet er fremstillet ved udtræk af information 



2 
 

fra bygningsregisteret. Hverken forvaltning eller FORS har information om hvilke grundejere, der har 

etableret omfangsdræn eller grundvandspumpning, idet sådanne foranstaltninger ikke kræver kommunal 

godkendelse. 

Forvaltningen konstaterede som tidligere nævnt i brev af 29. marts 2017 til Vandgruppen, at eftersom det 
ikke fremgår af Vandforsyningsloven, at FORS har pligt til at fortsætte vandindvindingen, har Roskilde 
Kommune ingen mulighed for at påbyde FORS dette. Forvaltningen har undersøgt de lovgivningsmæssige 
muligheder for en eventuel oppumpning af vand til grundvandssænkning. Efter en nærmere granskning af 
lovgivningen er Forvaltningen nået frem til den konklusion, at det kun vil være muligt at benytte FORS’ 
boringer til fortsat pumpning til vandindvindingsformål. Dvs. at det ikke er lovligt at overdrage boringerne 
til et andet formål så som grundvandssænkning uden tilhørende vandindvinding. Såfremt vandindvindingen 
ophører, og et pumpelaug eller andre ønsker at lave grundvandssænkning, vil det således være nødvendigt 
at sløjfe FORS’ boringer og i stedet etablere nye korte terrænnære boringer i det sekundære magasin som 
en form for dræningssystem. Forvaltningen bygger denne vurdering på et ministersvar til en forespørgsel 
om en sag i Aalborg (Bilag B). Forvaltningen informerede om, at lovgivningen giver følgende muligheder for 
at beboerne kan beskytte sig mod højt grundvandsspejl: 

1. Den individuelle løsning. Hver enkelt grundejer laver egne omfangsdræn efter behov. Enhver 

grundejer har ret til at lave en stikledning til kloakken/regnvandsafledningen til bortledning af vand 

fra omfangsdræn, og det kræver ikke kommunal tilladelse. I forbindelse med omfangsdræn, kan der 

være etableret en pumpe der automatisk vil sørge for, at pumpe overskydende vand ud i kloakken. 

2. Et pumpelaug. Vandløbsloven giver mulighed for, at pumpelaug kan søge om tilladelse til 

oppumpning med det formål at sænke grundvandsspejlet. En sådan løsning forudsætter, at 

grundejerne etablerer et pumpelaug med passende vedtægter og beskriver et projekt i en 

ansøgning til kommunen. Hvis alle relevante grundejere tilslutter sig frivilligt, kan de danne et 

privat pumpelaug. Såfremt dette ikke er muligt, skal pumpelauget i ansøgningen til kommunen 

beskrive, hvilke grundejere der ønskes omfattet, og kommunen kan på den baggrund hjælpe med 

at etablere et offentligt pumpelaug. Både et privat og offentligt pumpelaug finansiers af de 

omfattede grundejere jf. Vandløbsloven.  

3. Dispensation. Endvidere er der en grundregel om, at den regeludstedende myndighed, har 

mulighed for at give dispensation. Denne mulighed vurderede Forvaltningen dog at være ikke 

særlig sandsynlig, da der jf. ovenstående findes andre løsningsmuligheder. 

Vandgruppen fremlagde et dokument med sine mål for forhandlingerne (Bilag C). Hovedpunkterne heri er: 

A. Konsekvensberegninger skal bygge på et optimalt og troværdigt datagrundlag. 

B. Grundvandsspejlet skal holdes på et niveau, der sikrer grundejerne imod skader på ejendom. 

C. Grundejerne skal ikke pålægges/risikere udgifter til ekstraordinære omkostningstunge 

foranstaltninger. 

 

Synspunkter og konklusioner fra diskussionen 
Vandgruppen gav udtryk for, at de omkostninger, der bliver væltet over på grundejerne (af størrelsesorden 

¼ million kr. + drift for hver husstand, der laver omfangsdræn og grundvandspumpning) vil være helt ude af 

proportioner med de omkostninger, der vil være ved fortsat oppumpning til grundvandssænkning (50.000 – 

100.000 kr. ifølge FORS). Vandgruppen efterlyste en konkret politisk stillingtagen hertil fra byrådet.  
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Vandgruppen udtrykte forbløffelse over, at en fortsat pumpning til grundvandsænkningsformål vil kræve at 

eksisterende fuldt funktionsdygtige boringer skal sløjfes, hvorefter der skal laves nye boringer, eventuelt på 

de samme lokaliteter. Det virker både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk helt uforståeligt. 

Vandgruppen appellerede til, at kommunen finder eller hjælper til med at skabe en kattelem i lovgivningen. 

Vandgruppen foreslog, som den umiddelbart enkleste og samfundsmæssigt fornuftigste løsning, at FORS 

fortsætter med vandindvinding fra Haraldsborg Vandværk.  

Forvaltningen gav udtryk for, at kommunen gerne medvirker til at afklare nødvendige 
myndighedstilladelser i de løsninger Vandgruppen måtte fremkomme med, men at det ikke er kommunens 
opgave at finde løsninger. Forvaltningen anbefalede vandgruppen/borgerne at overveje ekstern 
rådgivningsbistand. Forvaltning sagde ikke at der skulle etableres nye boringer på samme lokaliteter, men 
at der eventuelt kunne etableres nye korte terrænnære boringer i det sekundære magasin som en form for 
dræningssystem. Placering af ovennævnte boringer er ikke fastlagt, da der ikke ligger et konkret projekt. 

 

Forvaltningen gav udtryk for, at kommunen ikke finansierer tekniske undersøgelser og ikke foretager 

konkret rådgivning. Derimod vil Forvaltningen gerne hjælpe med at finde eksisterende data fx fra 

geotekniske boringer. 

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der findes eksisterende private drænledninger i området, hvor at 

der er grundejers forpligtigelse, at disse fungerer. Forvaltning opfordrede til, at Vandgruppen eller 

grundejerne undersøgte om der var dræn på deres grund, som kunne være beskadiget og årsag til 

eventuelle vandproblemer. Forvaltningen ville gerne fremsende de oplysninger som forvaltning er 

besiddelse af, og opfordrede desuden til at Vandgruppen/grundejere tog kontakt til Hededanmark/Orbicon. 

I forbindelse med dette, oplyste forvaltningen, at de oplysninger der foreligger formentlig ikke er 

fyldestgørende, da området er udbygget og kortene formentlig ikke er fuldt ud opdateret. 

FORS ønskede, at der blev udarbejdet en realistisk tidsplan for sagens videre forløb. 

Vandgruppen påpegede, at processen med at finde en løsning, er sat tilbage i forhold til hvad der blev givet 

udtryk for var muligt på orienteringsmødet d. 16. marts. De berørte borgere bør derfor orienteres om, at 

det ikke er så lige til fortsat at anvende boringerne, jf. orienteringen fra forvaltningen. Det blev foreslået, at 

dette referat kunne lægges tilgængeligt på FORS hjemmeside, hvilket FORS (Henrik) vil undersøge 

muligheden for. 

Konklusioner fra diskussionen 
 De tre parter hilser det velkomment, at Rambøll tilføjer usikkerhedsvurderinger til den tidligere 

rapport. 

 De tre parter er enige om, at en lukning af Haraldsborg Vandværk vil medføre potentielle 

problemer for grundejerne. 

 En løsning af problemet kan tage længere tid end til 1. september 2017, som er den dato, hvor 

FORS har varslet en lukning. Fors A/S vil tage stilling, hvis der kommer et konkret forslag om, at 

opretholde pumpningen efter 1. september, så en løsning kan implementeres. 

 Dialogen fortsætter med nye møder. 
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Det videre forløb 
FORS (Henrik) og Vandgruppen (Olaf) tager initiativ til og koordinerer næste møde med hensyn til 

mødedato og udarbejdelse af en dagsorden. 

 

 

Himmelev, 6. april 2017 (med efterfølgende revisioner) 

Jens Christian Refsgaard 

(Referatet godkendt af FORS, Forvaltningen og Vandgruppen den 20 april) 

 

 

 

Bilag A: Kort over huse med kælder i området 

Bilag B: Ministerbesvarelser af spørgsmål 2099 og 2100 

Bilag C: Vandgruppens målsætning for den fortsatte grundvandssænkning 
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Bilag A: Kort over huse med kælder i området 
 

Udleveret på mødet – nedfotograferet fra A3 til A4 
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Bilag B: Ministerbesvarelser af spørgsmål 2099 og 2100 
 

Omtalt på mødet – fremsendt efterfølgende 

 

   



   

 
J.nr. 401-00007 
 
Den 1. februar 2007 
 

   
    
   
  

 

 
 
 
 
 
 
Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 2099 stillet af folke-
tingsmedlem Anita Knakkergaard (DF)  
 
 
Spørgsmål 2099 
»Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at borgere, der ikke kan få tilladel-
se til grundvandssænkning, kun har mulighed for at søge om indvinding af 
grundvand, hvilket jo er muligt i kommunen, men her skal borgeren så beta-
le gebyr, og tilsammen med vandafledningsbidraget vil prisen nu være kr. 
34,07 incl. moms pr. m3?« 
 
 
Svar 
Formålet med en tilladelse til vandindvinding efter § 20 i lov om vandforsy-
ning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 er at tilvejebringe 
vand, som skal nyttiggøres til brug for et bestemt formål, f.eks. i et vand-
værk, til brug for produktion, dambrug m.v.  
 
Formålet med vandforsyningslovens § 20 er altså ikke den blotte bortled-
ning af vand, hvorfor bestemmelsen ikke kan finde anvendelse til grund-
vandsænkning. Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål nr. S 
2100. 

 
S 2099 - 
Offentligt            



   

 
J.nr. 401-00007 
 
Den 1. februar 2007 
 

   
    
   
  

 

 
 
 
 
 
 
Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 2100 stillet af folke-
tingsmedlem Anita Knakkergaard (DF)  
 
 
Spørgsmål 2100 
»Agter ministeren at foretage ændringer i den nuværende lov, således at de 
enkelte kommuner bliver påbudt at hjælpe borgere i situationer, hvor det 
drejer sig om et område i kommunen, hvor der bør ske en 
grundvandssænkning grundet permanent hævet vandstand i området, og vil 
ministeren oplyse tidligere procedure, hvor amtet gav tilladelse til 
grundvandssænkning, og nuværende procedure samt kommunens og 
ejernes andel i proceduren?« 
 
 
Svar 
Reglen i § 26 i lov om vandforsyning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 
26. februar 1999, omhandler tilladelse til bortledning af grundvand eller an-
den sænkning af grundvandsstanden i forbindelse med bygge- og anlægs-
arbejder.  
 
Det vurderes, at formuleringen ”ved bygge- og anlægsarbejder” i lovens § 
26 omfatter opførelse af bygninger, husbyggeri m.v., men ikke allerede be-
stående huse, og tilladelseskravet i lovens § 26 omfatter kun midlertidige 
bortledninger af grundvand ved bygge- og anlægsarbejder. 
 
Tilladelseskravet til bortledning efter vandforsyningsloven omfatter ikke per-
manent bortpumpning for at holde en bestående bygning tør. 
 
Vandforsyningsloven er uændret bortset fra, at kommunalbestyrelsen har 
overtaget opgaven efter amtsrådet som følge af kommunalreformen pr. 1. 
januar 2007. Tidligere var det amtsrådet, hvor det nu fremover er kommu-
nalbestyrelsen, som er tilladelsesmyndighed, og som borgeren retter hen-
vendelse til. 
 
Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål nr. S 2094. 
 
 
 

 
S 2100 - 
Offentligt            
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Bilag C: Vandgruppens målsætning for den fortsatte grundvandssænkning 
 

Udleveret på mødet 

 

 






