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Høringssvar vedr. over udkast til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til 
beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand. 
 
Sammenslutningen af Danske Småøer, der er interesseorganisation for  27 små øer1, er rigtig glade for, at der nu bliver 
taget skridt til afsættelse af en pulje til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand.  
 
15 øer af Sammenslutningen af Danske Småøers 27 medlemsøer har et eller flere privatejede vandværker, og de fleste  
drives som et andelsselskab med begrænset ansvar. Øernes vandværker og deres økonomi er kendetegnet ved, at der 
er få forbrugere (fastboende og fritidshus-/sommerhusejere) til at dække alle omkostninger. Ud over almindelige 
driftsopgaver, der i høj grad løses af frivillig arbejdskraft, er der betydeligt øgede udgifter til prøvetagning ifm. 
vandanalyser, håndværkere og anlægsopgaver (grundet sejltid, hvor håndværkere m.fl. har færge- og ventetid, som 
faktureres vandværket). Som følge deraf har en del småø-vandværker en vandpris, der ligger betydeligt over 
landsgennemsnittet. 
 
Netop derfor er vi glade for, at flere partier bag denne ordning har set, at der er behov for hjælp, også til de helt små 
vandværker.  
 
Vi finder dog følgende kriterie i pointsystemet meget beklageligt: Der tildeles 8 point, hvis den forventede 
indvindingsmængde fra kildepladsen, som beskyttelsesforanstaltningen vedrører, er eller vil være over 800.000 m3 pr. 
år, 4 point, hvis indvindingsmængden er eller vil være mellem 100.000 – 800.000 m3 og 0 point, hvis 
indvindingsmængden er eller vil være på mindre end 100.000 m3.  
 
Det betyder jo, at man favoriserer de store vandværker. Alle små ø-vandværker indvinder langt under 100.000 m3 pr. 
år og vil dermed ikke opnå nogen point i dette kriterie, men har jo alligevel gevaldige omkostninger til beskyttelse af 
drikkevandet.  
De små øers vandforsyning kan ikke umiddelbart erstattes af drikkevand fra et andet vandværk på grund af den 
geografiske placering, og det er forbundet med meget store omkostninger at etablere vandforsyning fra fastlandet.  
 
Vi skal derfor opfordre til, at der udarbejdes et indvindingsmængde-kriterie, der tager hensyn til de små 
vandværker, som oftest udpumper under 50.000 m3  og i visse tilfælde nok snarere under 20.000 m3.  
 
Det er nødvendigt med hjælp til de små privatejede ø-vandværker, for at de kan realisere de økonomisk belastende 
indsatsplaner, og derfor er det afgørende, at ovennævnte kriterie tilrettes, så det tager højde for de særlige 
udfordringer, vi har på småøerne.  
 
 
 
Venlig hilsen  
 

Dorthe Winther  
Formand  
Sammenslutningen af Danske Småøer 

 
1 Sammenslutningen af Danske Småøers medlemsøer er: Aarø, Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, 
Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø og Venø. 
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