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Høringssvar fra Ganløse Nordre Vandværk til Vandplanen for Roskilde og Isefjord 
I det følgende ønsker Ganløse Nordre Vandværk at afgive høringssvar til den fremlagte 
vandplan for Roskilde og Isefjord således: 
 
 
Ganløse Nordre Vandværk er et privat alment andelsselskab beliggende i den østlige del 
af Egedal kommune. 
 
Ganløse Nordre Vandværk forsyner  ca.2.000 personer fordelt på 751 forbrugsenheder, 
bestående af helårsboliger, enkelte institutioner samt i mindre grad byerhverv. 
 
Ganløse Nordre Vandværk har et teknisk samarbejde omkring bl.a. nødforsyning med 
Ganløse Søndre Vandværk - og de to vandværker er de eneste der forsyner Ganløse med 
vand. 
 
Ganløse Nordre Vandværks opland er Damvad Å. 
 
Indsatsplanen, der berører Ganløse nordre Vandværk, foreslår en reduktion på 67% på 
den indvinding, der pt. finder sted, nemlig fra 99.804 m3 til 32.936 m3 - altså en reduktion 
på 66.868 m3. 
 
Hvis reduktionen gennemføres, vil det få konsekvenser for ikke alene forbrugerne i 
Ganløse, men også en mulig grundvandsstigning i byen, der i forvejen lider under meget 
høj grundvandsstand. 
 
Ganløse Nordre Vandværk er midt i en proces med etablering af en ny boring nord for  
Ganløse, for at sikre at der både nu og fremadrettet vil være drikkevand i en god kvalitet til 
en rimelig pris til borgerne i byen. Processen har betydet at der er udarbejdet en VVM-
redegørelse, som kommer i offentlig høring i løbet forår  og sommer 2011. VVM- 
redegørelsen belyser bl.a. de naturmæssige forhold en kommende boring vil have for 
miljøet og på basis af denne VVM-redegørelse forventes det at Ganløse Nordre Vandværk 
også i fremtiden vil kunne leverer vand i en god kvalitet til borgerne, ligesom kapaciteten i 
den ansøgte indvindingsmængde i kortere perioder vil kunne dække behovet for vand i 
tilfælde af en nødsituation hos vores nabovandværk Ganløse Søndre Vandværk, uden at 
det vil påvirke den omkringliggende natur. 
Det skal bemærkes, at den planlagte ny boring ligger et godt stykke nord for Ganløse. Den 
vil således få mindre effekt på vandtilførslen til Damvad Å end den nuværende, som er 
placeret midt i Ganløse. 
 



I vandplanen, der er i høring, er der ikke taget højde for nye boringer, ligesom der faktuelt 
ikke er taget højde for de konsekvenser en evt. reduktion af de nuværende 
indvindingsmængder vil have for bl.a. grundvandsstanden.  
 
Skal der ske den foreslåede reduktion, vil det kunne betyde en væsentligt 
omkostningsbyrde for Ganløse Nordre Vandværk, idet det kan komme til at betyde at der 
skal hentes vand over længere afstande, hvilket bl.a. vil betyde betydelige investeringer i 
rørledninger, evt. pumpestationer m.m. - forhold, som umiddelbart ses som helt 
unødvendige og umiddelbart kan karakteriseres som en samfundsøkonomisk dårlig 
investering uden omtanke, idet det vil medføre unødvendige øgede energiomkostninger. 
 
For at belyse denne problematik lidt nærmere, kan det oplyses af Ganløse Nordre 
Vandværk i forbindelse med undersøgelser omkring sikring af vandforsyning i fremtiden, 
også har undersøgt eventuelle konsekvenser af at skulle købe råvand fra f.eks. KE - og at 
konsekvenserne ville indebære ca. en fordobling af de priser, forbrugerne i dag betaler for 
vand af en god kvalitet. 
 
Ganløse Nordre Vandværks nuværende indvindingsmængde er efter vores bedste 
overbevisning bæredygtig, og en reduktion vil ikke have nævneværdig indflydelse på 
omgivelserne. Vi har ikke på noget tidspunkt konstateret manglende vand i Damvad Å, 
ligesom der på intet tidspunkt har været formindsket grundvandsstand i byen som følge af 
Ganløse Nordre Vandværks indvinding af drikkevand. 
 
Skal der peges på faktorer der kan have en gavnlig effekt på vandmiljøet i fremtiden, må 
der fokuseres på andre forhold end den ensidige fokusering på nedsættelse af 
indvindingsmængderne hos de mindre lokale vandværker som f.eks. Ganløse Nordre 
Vandværk. Vi anbefaler at der i stedet fokuseres på en evt. reduktion på de større 
regionale indvindinger, hvor en reduktion virkelig batter noget. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bo Otterstrøm 
Formand for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.A. 


