
En opskrift på indflydelse på din 
kommunes grundvandsbeskyttelse

Morten Aagreen, Jyllinge Vandværk



Professionelt

• Selvstændig, Passion Consulting ApS

• Forretningsudvikling og projektledelse

• www.passionconsulting.dk

• morten.aagreen@passionconsulting.dk

• 27606108

Frivillige hverv

• Jyllinge Tennis & Padel Klub, 
formand for bestyrelsen

• Jyllinge Vandværk, bestyrelsesmedlem
• 2.600 forbrugere, 230.000 m3 vand/år

• Vandfaglig baggrund: Ingen



Hvordan startede det?



Roskilde Kommune var bekymret 
for forsyningssikkerheden i 

Roskilde Nord i december 2019



Roskilde Nord 
er seks vandværker



Jyllinge

Gundsømagle

Roskilde



Gundsømagle Vandværk
ca. 1.100 husstande

Kastaniehøj Vandværk
ca. 150 husstande

Jyllingehøj Vandværk
ca. 70 husstande

Jyllinge Vandværk
ca. 2.600 husstande

Nordmakenvand Vandværk
ca. 1.000 husstande

Værebro Vandværk
ca. 950 husstande

Roskilde Nord



Indtil da havde dialogen været 
ikke-eksisterende



Første møde januar 2020







Teknisk 
samarbejde

Administrativt 
samarbejde

Nødforsyning

Kildepladser

Fælles 
vandværk

Vandværk #5

Vandværk #5

Vandværk #3

Vandværk #3

Vandværk #2

Vandværk #1

Vandværk #1
Vandværk #1

Vandværk #2

Vandværk #5

Vandværk #4

Vandværk #5

Vandværk #3

Vandværk #2

Vandværk #2

Vandværk #1

Vandværk #1



Beskyttelse af nuværende og 
fremtidige kildepladser!



…af hensyn til vores børn og 
børnebørn



Roskilde Kommunes indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse under 

udarbejdelse



Partsindlæg: 
Roskilde Kommune skal være 

danmarksmester i rent grundvand 
i 2025



Tæt samarbejde med
Danske Vandværker og 

Roskilde Vandråd



Tæt kontakt til 
Klima- og Miljøudvalget 

og politiske partier



Kære politikere. 
Vi skal nok forklare forbrugerne 

behovet for grundvandsbeskyttelse



Et kort sidespring 
ift. dagens emne



COWI har evalueret vandværkerne 
ift. ”Robust vandforsyning”



Præsentation af COWI’s
rapport, oktober 2021



Tilbage til dagens emne



Udkastet til indsatsplanen 
kommer i høring. Av!



Vi må have professionel hjælp!



Borgermøde 
d. 11. oktober 2021



Fire overskrifter









HOFOR, Fors og
19 vandværker i Roskilde Vandråd



Repræsenterer 98% af det 
indvundne vand



Ét høringssvar



Det er en ommer!



Der blev lyttet!



Vi deltager i processen
Resultatet er ikke endeligt endnu



Det er ikke gratis at få indflydelse



Så hvad har opskriften
været for os?



• Samarbejde

• Tydelig ledestjerne

• Få, enkle budskaber

• Tæt kontakt til interessenter

• Få professionel hjælp



Prisen skal bidrage til at fremhæve og synliggøre det ekstraordinære vandværksarbejde. 

11 kandidater. To udvalgt til afstemning.

Halkær Vandværk vandt

Vi fik en andenplads ved 
Årets vandværkspris 2022



Spørgsmål?



Tak for jeres opmærksomhed!

Morten Aagreen
Jyllinge vandværk

27606108


