Åbent brev til byrådspolitikerne i Høje-Taastrup Kommune vedrørende udkast til
fremtidig ”Vandsforsyningsplan for Høje-Taastrup Kommune 2020”.
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Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. (HØV) drives af en ulønnet men yderst professionel bestyrelse på
fem personer med en meget stor kompetence indenfor de fleste fagområder relevante for vandværksdrift:
geologi, håndværksfag, byggeledelse i entreprenørsektoren, finans-, regnskabs- og revisionsbranchen,
kommunal forvaltning i forsyningssektoren, servicebranchen, brandvæsen med meget mere.
Vandværket blev grundlagt i 1906 og har siden produceret vand til Hedehusenes beboere. I 1989 blev
vandproduktionen lukket på grund af forurening af grundvandet med klorerede opløsningsstoffer fra byens
renserier, og værket fungerede derefter i en årrække som distributionsvandværk.
Da den nuværende bestyrelse trådte til for godt 10 år siden, var klorforureningen klinget af, og trods
modstand fra Høje-Taastrup Kommune lykkedes det HØV via en klagesag hos Natur- og Miljøklagenævnet
at få genoptaget drikkevandproduktionen fra vandværkets kildeplads på Brøndvej 8 i Hedehusene i 2016.
HØV har efterfølgende i snart 5 år produceret rent drikkevand til beboerne i den centrale del af
Hedehusene.
I forbindelse med genoptagelse af driften blev vandværket totalt renoveret, og kører nu som et
hypermoderne digitalt styret produktionsanlæg. HØV har etableret en beredskabsplan i form af en
nødforbindelse til det kommunale vandværk HTK Vand A/S, således at beboerne i Hedehusene selv i en
nødsituation (strømsvigt, nedbrud på vandværket, en ny forurening mm.) altid vil være forsynet med
rigeligt og rent drikkevand.
I øjeblikket, og hen over de kommende år, udfører HØV en tiltrængt renovering af byens ledningsnet med
et budget på omkring 10 millioner kroner, via et lån i Kommunekredit med Høje-Taastrup Kommune som
garantistiller. Dette arbejde stiller store krav til vandværkets økonomi, og HØV har derfor lige siden
genetableringen af vandproduktionen i 2016 anmodet Høje-Taastrup Kommune om at få udvidet sit
leveranceområde i Hedehusene, således at vandværkets budget og pengestrøm kunne øges. HØV har især
været interesseret i at få del af drikkevandsleveringen til den nye bydel: NærHeden, der dengang endnu
kun var på tegnebordet. HØV har kapacitet og ret til at fordoble sin nuværende produktion.
Desværre valgte kommunen helt at overhøre HØV’s anmodninger, og man indkaldte end ikke HØV til en
eneste forhandling om dette, som myndighederne ellers er pålagt via lovgivningen (Paragraf 2 i
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning; BEK 831 af 27. juni 2016). Man valgte simpelthen via et
tillæg til den eksisterende vandforsyningsplan fra 1999 at give hele den nye bydel til sit eget vandværk HTK
Vand A/S. HØV klagede gentagne gange over denne tilsyneladende omgåelse af lovgivningen både via
officielle høringssvar samt direkte kontakt til og møder med borgmester samt daværende byrådspolitikere
om sagen, dog uden at vinde gehør.
Ønsket om et større leveranceområde i Hedehusene er så senere blevet genfremsat af HØV hen over de
sidste to år under sagsbehandlingen om en ny drikkevandsforsyningsplan for Høje-Taastrup Kommune.
HØV har fremsat mange ideer til hvordan, denne udvidelse vil kunne foregå; men igen er HØVs ønsker
totalt blevet tilsidesat af kommunen. HØV kan efter det sidste møde afholdt den 29. september 2020 med
tilstedeværelse af repræsentanter fra kommunen og de almene vandværker igen konstatere, at HØV
absolut intet har opnået i form af en forøgelse af leveringsområdet fremadrettet.

I lyset af ovenstående, vil HØV derfor gerne rette denne direkte appel til de folkevalgte politikere i HøjeTaastrup Kommune om at lytte til HØVs ønsker om udvidelse af vandleveranceområdet i Hedehusene. De
almene vandværker i kommunen har en berettigelse til at eksistere, og har ifølge lovgivningen krav på at
blive hørt i forhandlinger om vandforsyningsplaner.
HØV vil ved samme lejlighed gerne benytte lejligheden til at informere kommunens politikere om HøjeTaastrup Kommunes hovedmålsætning i den nuværende drikkevandforsyningsplan (1999), der lyder:
”Det overordnede mål for den fremtidige vandforsyning er at sikre borgere og virksomheder i kommunen en
forsyning med drikkevand, så vidt muligt baseret på en bæredygtig lokal indvinding af rent grundvand.
Desværre er der sket det stik modsatte over de sidste 20 år. Man har, som det eneste, ladet kommunens
eget vandværk: HTK Vand A/S øge sin andel af vandforsyningen til borgerne på bekostning af de mindre
almene vandværker, som slet ikke er blevet hørt (jævnfør NærHeden herover).
Da HTK Vand ikke selv kan producere alt det vand, der skal til for at dække behovet, så har man i
kommunen tilladt, at mere end 60% af det vand, der distribueres af HTK Vand i Høje-Taastrup Kommune,
købes af Hovedstadens Forsyning (HOFOR). Vandet stammer fra områder langt udenfor Høje-Taastrup
Kommune (i.e. Marbjerg og Lejre på Midtsjælland). Det vil altså sige, at man heller ikke her har fulgt
målsætningen i vandforsyningsplanen om en bæredygtig indvinding af rent drikkevand; og det på trods af,
at man har almene vandværker, der ligefrem skriger efter at komme til med lokalt produceret vand.
Kommunens borgere betaler over 2 millioner kroner årligt for vand importeret fra HOFOR. Det er penge,
der i stedet, hvis de var tilfaldet de lokale mindre almene vandproducenter, ville have gavnet i kommunen
og ikke mindst nærdemokratiet. Den nye bydel NærHeden forsynes næsten 100% af vand fra HOFOR
distribueret videre af HTK Vand, hvilket får den megen snak om bæredygtighed i netop denne nye bydel til
at runge hult i vindebroen!
Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. håber, at der vil være ansvarlige politikere i Høje-Taastrup
Kommune, der vil tage de små lokale vandværker seriøst, og som i HØVs tilfælde, lytte til de ønsker og krav
om et større forsyningsområde, som er blevet fremsat i forbindelse med arbejdet til den fremtidige
vandforsyningsplan i kommunen.
Hedehusene 1. november 2020.

