
Til folketinget   

Energi- Forsynings- og Miljøudvalget 

 

Dansk Brøndejerforenings foretræde den 26. oktober 2017 om vandværkers monopol  

 

Dansk Brøndejerforening er en landsdækkende medlemsorganisation stiftet i 1990 for brønd- og 

boringsejere med enkeltanlæg og mindre vandværker, der forsyner op til 9 ejendomme – be æv t ”ikke 
al e e”. 
Foreningen har ca. 1.500 medlemmer, men varetager reelt de ca. 50.000 ejeres interesse. Bestyrelsen 

udgiver Nyhedsbreve og rådgiver om vedligehold til sikring af god vandkvalitet og i forhold til myndigheder. 

Foreningen er høringsberettiget i al ny lovgivning, har sæde i 19 kommuners grundvandsråd og har deltaget 

i flere arbejdsgrupper under Miljøstyrelsen. 

 

Vi har fået et stigende antal henvendelser fra medlemmer med landbrugsbedrifter med animalsk 

produktion på grund af: 

 

Kommuner giver de almene vandværker monopol på at levere vand. 

Dette til trods for retningslinjer i Vandforsyningsloven, eksempelvis følgende i uddrag: 

 

§ 20, stk. 2: … tilladelse til anlæg til almindelig landbrug kan kun nægtes, hvis det er praktisk muligt, at 

skaffe ejendommen en anden hensigtsmæssig vandforsyning på øko o isk ri elige vilkår……. 
 

Udover direkte økonomiske forhold kommer andre af Vandforsyningslovens intentioner klart til udtryk i 

nogle klagenævnsafgørelser, hvor de almene vandværker til gengæld ikke gives forsyningsret, eksempelvis 

NMK 42-00112, som her gengives i uddrag: 

 

•”at va dforsy i gslove  ikke i deholder este elser, der tillægger va dværker en forsyningsret i de 

o råder, der i va dforsy i gspla e  er udlagt so  forsy i gso råde for al e e va dværker” 

 

•”at va dforsy i gspla læg i ge  i så vid udstræk i g so  uligt ør å e ulighed for, at 
erhvervsvirksomheder i det åbne land, herunder landbrug, kan anvende vand fra egen boring til 

produktio sfor ål, således at va d af drikkekvalitet reserveres til de releva te for ål” 

 

•”at ressour e æssige he sy  ge erelt taler for at u dlade at a ve de drikkeva d fra al e e va dværker 
til kreaturvanding og produktio ” 

 

•”at forar ejder e til va dforsy i gslove  i deholder e  forudsæt i g o , at va dforsy i gsa læg, der er 
af særlig etyd i g for visse erhverv, ikke ør edlægges til fordel for va dværksforsy i g”. 
 

Vore landbrugsmedlemmer oplever, at kommunerne sammen med de almene vandværker inddrager 

dele af dyrkningsretten på store landbrugsarealer for at sikre godt drikkevand for derefter at tvinge 

landbrugsbedrifter til at aftage vand fra vandværkerne og bruge det gode drikkevand til staldformål mv., 

hvor der ikke er krav om drikkevandskvalitet – og ofte til det tredobbelte af prisen på vand fra egen 

boring.  
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