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Samarbejdsaftale mellem HOFOR Spildevand Holding A/S og 

HOFOR Vand Holding A/S og Ballerup Kommune 
 

 

HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S og Ballerup Kommune ønsker med 

nærværende aftale at styrke samarbejdet på vand- og spildevandsområdet i Hovedstadsområdet. Formålet 

med denne aftale er at beskrive rammerne for dette samarbejde. 

 

 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Parternes samarbejde bygger på åbenhed og gensidighed udøvet på en sådan måde, at samarbejdet skaber 

udvikling. 

 

Fundamentet for parternes samarbejde er Kommunens deltagelse i HOFOR som observatør i bestyrelserne 

for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, idet kommunens vandforsyningsselskab 

aftager vand fra HOFOR, og kommunen med denne aftale har tilkendegivet et ønske om samarbejde med 

HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. 

 

Formålet med observatørordningen er at understøtte de to formål, som HOFOR blev dannet på, nemlig 

beskyttelse af vandindvindingsinteresserne og varetagelse af klimatilpasning i Hovedstadsområdet. 

 

Som det tredje element vil et samarbejde mellem HOFOR og Ballerup Kommune også omfatte rammevilkår 

for vand og spildevandsområdet, som kan fremme fælles forsyningsinteresser og indebære en række 

fordele. 

 

 

SAMARBEJDETS KARAKTER 

HOFOR og Ballerup Kommune kan indgå i samarbejde indenfor f. eks følgende områder: 

 Samarbejde om forsyningssikkerhed, herunder sikring af indvindingsmuligheder 

 Samarbejde om klimatilpasning, herunder håndtering af regn og højvande 

 Samarbejde om hydraulik, herunder styring af åer i området  

 Samarbejde om rammevilkår for vand og spildevand - fremme fælles forsyningsinteresser 

 Gensidig orientering mht. planer for vandindvinding, udbygning, vandkøb, vandsalg, mv. 

 

 

AFTALENS LØBETID MV. 

Begge parter kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. 

 

Observatørordningen vil indgå i den generelle evaluering i HOFOR af bestyrelsernes sammensætning og 

størrelse, der ifølge ejeraftalerne skal finde sted 2015/2016. 

 

Hvis det er nødvendigt, kan der indgås individuelle aftaler for de konkrete samarbejdsprojekter, der 

udvikles med afsæt i denne aftale. 
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Kommunen kan lade sig repræsentere af sin forsyning. 

 

 

UNDERSKRIFTER 

Aftalen udarbejdes og underskrives i tre eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar. 

 

 

 

Dato Dato 

 

______________________________ ______________________________ 

Ballerup Kommune Ballerup Kommune 
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Dato Dato 

 

______________________________ ______________________________ 

HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S HOFOR VAND HOLDING A/S 
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Dato Dato 
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Lars Therkildsen, administrerende direktør Lars Therkildsen, administrerende direktør 

 

 

 


