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69. Udkast til vandforsyningsplan 2018-2028 
Åbent - 13.02.01-G00-3-14

Overskrift

Udkast til vandforsyningsplan for perioden 2018-2028 

Resumé

I henhold til vandforsyningslovens regler skal alle kommuner have en vandforsyningsplan. By- og 
Miljøudvalget skal beslutte, hvorvidt udkast til vandforsyningsplan skal sendes i offentlig høring. Planen er 
screenet efter reglerne i lov om miljøvurderinger, og udvalget skal på den baggrund afgøre, om der skal 
udarbejdes en miljøvurdering af planen.  

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at udkast til vandforsyningsplan for perioden 2018-2028 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring, 
og 
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering for udkastet til vandforsyningsplan for perioden 2018-2028.

Sagsfremstilling

Drikkevand af god kvalitet er en vigtig forudsætning for vores dagligdag og aktiviteterne i byen. Blandt andet 
derfor er der i vandforsyningsloven fastsat krav om, at alle kommuner skal have udarbejdet en 
vandforsyningsplan for kommunen, der skal sikre hensigtsmæssig planlægning af vandforsyningen. 

 

I dag indvindes 45 % af det vand, der leveres til forbrugerne på Frederiksberg under Frederiksberg og 
Københavns Kommuner og behandles på Frederiksberg Vandværk, mens 55 % leveres fra HOFORs 
vandværker. Frederiksberg Kommune ønsker at bevare den nuværende forsyningsstruktur med 
egenindvinding og import fra andre forsyninger. 

 

Frederiksberg Kommune har ikke tidligere haft en selvstændig plan for vandforsyning, da det har været 
vurderet, at kravene til indholdet i en vandforsyningsplan var indeholdt i de tidligere grundvandsplaner 
(planer for grundvandsbeskyttelse). ”Grundvandsplan 2009–2010 samt idékatalog 2011-2012” blev i 2015 
erstattet af ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018”. Samtidig iværksatte forvaltningen 
udarbejdelse af kommunens første selvstændige vandforsyningsplan. 

 

Vandforsyningsplan 2018-2028 er altså den første selvstændige vandforsyningsplan for Frederiksberg 
Kommune. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Frederiksberg Vand samt Københavns Kommune.   
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Formål
Formålet med vandforsyningsplanen er at skabe de bedst mulige rammer for levering af tilstrækkeligt vand af 
tilstrækkelig god kvalitet til kommunens borgere og virksomheder i planperioden.  

 

Administrative rammer
Planen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 14 og indeholder de elementer, der jf. § 3 i 
bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning skal være indeholdt i planen. Derudover er planen opbygget 
omkring de fokusområder, der er relevante på Frederiksberg.

 

Planen er udarbejdet i overensstemmelse med både Kommuneplan 2017, Frederiksbergstrategien og 
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018.  

 

Miljøscreening 
By- og Miljøområdet har vurderet, at planen er omfattet af reglerne om screening af planer fastsat i lov om 
miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). By- og Miljøområdet har derfor 
screenet planen for, om den medfører væsentlig påvirkning på miljøet, hvilket den ikke gør. Planen beskriver 
den eksisterende forsyningsstruktur, og der planlægges ikke i planperioden etablering af nye 
forsyningsanlæg, ligesom planen ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder. 

 

By- og Miljøområdet vurderer på denne baggrund, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af 
planforslaget. Screeningsskemaet samt udkast til afgørelse om at der ikke skal foretages miljøvurdering er 
vedlagt som bilag. 

Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering, jf. lovens § 10, skal træffes på baggrund af resultaterne 
af screeningen samt høring af berørte parter, jf. lovens § 32. By- og Miljøområdet vurderer, at Københavns 
Kommune er eneste væsentlige part, hvorfor udkast til afgørelse inkl. screening har være i høring hos dem. 
Københavns Kommune har oplyst, at de ingen kommentarer har til det fremsendte materiale. 

 

I forbindelse med, at udkast af vandforsyningsplanen sendes i høring, meddeles afgørelse om, at der ikke 
skal foretages miljøvurdering. Afgørelsen kan påklages i henhold til vandforsyningslovens § 75. 

 

Planens indhold og opbygning
Vandforsyningsplanen beskriver den politik og de målsætninger, som Frederiksberg Kommune arbejder efter 
for, at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer. Planen redegør for, hvordan 
Frederiksberg Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle forbrugere, herunder om der skal 
etableres nye indvindingsboringer, renoveres på vandværket, og hvor meget vand forbrugerne forventes at 
forbruge.
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Planen er bygget op omkring 6 fokusområder, der vurderes at være de væsentligste i forhold til 
vandforsyningsplanlægning på Frederiksberg. Hvert fokusområde beskrives ved at redegøre for status, for 
den fremadrettede plan samt opstillede mål og handlinger, jf. nedenstående figur: 

 

De seks fokusområder er:

o    Forsyningsstruktur
o    Grundvandsressourcen
o    Vandforbrug
o    Drikkevandssikkerhed
o    Forsyningssikkerhed
o    Energi og klima

Mål og handlinger 
Hvert fokusområdes mål og handlinger er formuleret i samarbejde mellem By- og Miljøområdet og 
Frederiksberg Vand. Størstedelen af målene understøtter den forsyningsstruktur og drift af vandværket, der 
er i dag, herunder løbende vedligeholdelse og renovering. Herudover er der opstillet mål om reduktion af 
vandforbruget, beskyttelse af grundvandet mod forurening samt krav om sektionering af ledningsnettet, IT-
sikkerhed, udvidet analyseprogram i forhold til det i lovgivningen fastsatte niveau samt blødgøring af vand. 
Alle ovennævnte mål og handlinger er i overensstemmelse med Frederiksberg Vands forsyningsstrategi. 
Derudover er der politisk fokus på fordele og ulemper ved central blødgøring af vand. Endvidere verserer der 
pt. en debat i pressen om for lavt vandtryk i hovedstaden. Der er på den baggrund udarbejdet et notat om 
vandtrykket i ledningsnettet på Frederiksberg som vedlægges som bilag. 

 

Uddybning af mål og handlinger for fokusområder, der har været politisk behandlet
Der er i vandforsyningsplanen opstillet mål og handlinger om grundvandsbeskyttelse og blødgøring af vand, i 
overensstemmelse med By- og Miljøudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutninger af henholdsvis 6. 
februar 2017 og 1. december 2014. Mål og handlinger for disse fokusområder er uddybet herunder.   

 

Mål og handlinger om grundvandsbeskyttelse (Fokusområde Grundvandsressourcen) 
For at opnå målet om beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk er der 
formuleret handlinger om, at kommunen og Frederiksberg Vand i samarbejde skal arbejde for at den 
offentlige indsats for grundvandsbeskyttelse opprioriteres med mulige tiltag, der kan forbedre kvaliteten af 
grundvandsressourcen. 
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Baggrunden herfor er, at Region Hovedstaden, der varetager den offentlige indsats i forhold til 
grundvandsbeskyttelse, i deres strategi ”Ren jord og rent vand”, som gælder for perioden 2014-2024, har 
meldt ud, at der ikke vil blive udført grundvandsbeskyttende indsatser i indvindingsoplandet til Frederiksberg 
Vandværk. Det er tvivlsomt, om der vil blive udført indsatser i næstkommende planperiode. Region 
Hovedstadens argument herfor er, at omkostningerne for at sikre rent grundvand, opgjort i kr. pr. m3 , er 
højere på Frederiksberg end i resten af regionen.

 

På den baggrund besluttede By- og Miljøudvalget den 6. februar 2017, at By- og Miljøområdet skal afdække 
muligheden for en statslig indsats for grundvandsbeskyttelse på Frederiksberg. Det blev besluttet, at første 
skridt i denne afdækning er, at By- og Miljøområdet går i dialog med Miljøstyrelsen herom. By- og 
Miljøområdet og Frederiksberg Vand har igangsat en samfundsøkonomisk analyse, der skal danne grundlag 
for henvendelsen til Miljøstyrelsen. By- og Miljøudvalget vil snarest få forelagt en sag omkring analysens 
konklusioner samt et forslag til den fremadrettede proces.  

 

Mål og handlinger om grundvandsbeskyttelse er således i overensstemmelse med By- og Miljøudvalgets 
beslutning fra den 6. februar 2017 samt med indsatserne opstillet i kommunens indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse for 2014-2018. 

 

I forlængelse af regionens strategi "Ren jord og rent vand", sender Region Hovedstaden hvert år deres plan 
for offentlige indsatser på jord og grundvandsområdet i høring. Af Region Hovedstadens plan for 2018 og 
kommende år fremgår det, at der fortsat ikke prioriteres indsatser på Frederiksberg. Af Frederiksberg 
Kommunes høringssvar til Region Hovedstaden fremgår det ligesom foregående år, at Frederiksberg 
Kommune er uenig i deres prioritering og opfordrer Region Hovedstaden til at øge indsatsniveauet på 
Frederiksberg. Forslag til høringssvar til Region Hovedstadens offentlige indsats for 2018 behandles på By- 
og Miljøudvalgsmøde den 19. februar 2018. 

 

Mål og handlinger om blødgøring af vand (Fokusområderne Drikkevandssikkerhed og Klima & Energi)
Indenfor de senere år har der været fokus på fordelene ved at reducere indholdet af kalk i drikkevandet. I 
hovedstadsområdet er der stor interesse for dette, både politisk og fra forbrugerne. På 
kommunalbestyrelsesmødet den 1. december 2014 tiltrådte Kommunalbestyrelsen beslutningsforslag om at 
arbejde for ”blødt vand”, hvilket på daværende tidspunkt betød at godkende, at Frederiksberg Vand 
udarbejdede et skitseprojekt for blødgøring. Dette arbejde pågår stadig, idet der er en forventning om, at der 
kan leveres blødgjort vand fra Frederiksberg Vandværk indenfor 2-3 år. 

 

Implementering af blødgøring af vandet bidrager til at nå mål indenfor fokusområdet drikkevandssikkerhed, 
blandt andet ved at der leveres vand af ensartet kvalitet, så alle forbrugere så vidt muligt oplever samme 
vandkvalitet. Derudover bidrager blødgøring af vandet til at nå energi- og klimamål, idet 
samfundsøkonomiske analyser viser, at blødgøring af drikkevandet blandt andet vil sikre forbrugerne lavere 
samlede omkostninger i form af længere levetid på installationer og vandforbrugende maskiner samt et 
mindre energiforbrug samlet set.  

 

By- og Miljøområdets vurdering
By- og Miljøområdet vurderer, at udkast til vandforsyningsplan 2018-2028 er udarbejdet i henhold til 
gældende regler og i overensstemmelse med kommunens egne planer, samt at planen understøtter 
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Frederiksberg Vands forsyningsstrategi. De væsentligste mål og handlinger vurderes derudover at være i 
tråd med udviklingen indenfor vandforsyningsbranchen. 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 19. februar 2018, Magistraten den 5. marts 2018, Kommunalbestyrelsen den 19. 
marts 2018.
CS/AS/JJ

Historik

Indstilling 19. februar 2018, pkt. 50:
By- og Miljøområdet indstiller,
1. at udkast til vandforsyningsplan for perioden 2018-2028 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering for udkastet til vandforsyningsplan for perioden 2018-2028.  

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 96:
By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at udkast til vandforsyningsplan for perioden 2018-2028 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring, 
og 
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering for udkastet til vandforsyningsplan for perioden 2018-2028.

Bilag

 UDKAST Vandforsyningsplan 2018-2028
 Miljøscreeningsskema, udkast til vandforsyningsplan 2018-2028
 Afgørelse om at planen ikke kræver miljøvurdering
 Notat vedrørende vandtrykket i Frederiksberg Forsynings ledningsnet

 

Bilag/Punkt_69_Bilag_1_UDKAST_Vandforsyningsplan_20182028.pdf
Bilag/Punkt_69_Bilag_2_Miljoescreeningsskema_udkast_til_vandforsyningsplan_20182028.pdf
Bilag/Punkt_69_Bilag_3_Afgoerelse_om_at_planen_ikke_kraever_miljoevurdering.pdf
Bilag/Punkt_69_Bilag_4_Notat_vedroerende_vandtrykket_i_Frederiksberg_Forsynings_ledningsnet.pdf
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