
Miljøpolitik for Galten Vandværk AMBA 
 

Galten Vandværks formål er sikre og levere rent drikkevand til forbrugerne i vandværkets 
forsyningsområde. 

Galten Vandværk arbejder for at sikre og forbedre vandkvaliteten, gøre vandforbruget 
effektivt, beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vandindvinding samt informere 
lokalt om god og bæredygtig håndtering af drikkevand. 

Galten Vandværk arbejder efter og understøtter FNs klimamål 

 

De tre hovedmål: 

 

Klimamål 6 – Rent vand og sanitet 

Galten Vandværk arbejder for at 

• fastholde og fremtidssikre forsyningssikkerheden ved at lave planer for vedligeholdelse og 
samarbejde om grundvandsbeskyttelse (bl.a. BNBO).  

• bruge mindst mulig videregående vandbehandling og kun bruge det, når det er nødvendigt 
for at sikre vandkvaliteten. 

• reducere vandspild og sikre et effektivt vandforbrug ved bedre brug af ny teknologi og data.  
• fremme forståelsen af forbrugereje, den decentrale vandforsyning og det lokale 

engagement.  

 



 

Klimamål 7 – Bæredygtig energi 

Galten Vandværk arbejder for at  

• spare på energi i drift og bygninger  
• sikre energieffektivitet ved at tage nye teknologier i brug  
• samarbejde og indgå partnerskaber med leverandører om udvikling og implementering af 

nye, bæredygtige vandteknologier 

 

 

Klimamål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion 

Galten Vandværk arbejder for at 

• have fokus på at reducere vandspild  
• indvinde drikkevand klima- og miljøskånsomt og eventuelt indgå frivillige aftaler for oplande  
• kun benytte avanceret vandrensning, hvis der ikke er andre muligheder  
• vælge bæredygtige indkøb med fokus på produkternes livscyklus  
• gøre brug af digitalisering og udveksling af data  
• samtænke produktion af drikkevand med levering af energi i form af el og varme  
• genanvende materialer, fx plastik og metal  
• undlade at sprøjte og gøde arealer omkring vandværker, kildepladser og pumpestationer 
• skabe beplantninger på arealer med fokus på biodiversitet 
• skabe lokalt engagement – for eksempel kampagner rettet mod forbrugerne  
• aktivt indgå i vandsamarbejder - lokalt og kommunalt 

Støttemål: 

 



Klimamål 5 – ligestilling mellem kønnene 

Galten Vandværk arbejder for  

• at synliggøre vigtigheden af mangfoldighed i vandværkernes bestyrelser og i ledende 
stillinger og på den baggrund gøre det attraktivt for kvinder og yngre at indgå i 
vandværksarbejdet.  

 

 

Klimamål 9 – Industri, innovation og infrastruktur 

Galten Vandværk arbejder for  

• en effektiv og velfungerende infrastruktur og et højt niveau af forskning og udvikling inden-
for grundvandsikring og drikkevandsproduktion 

 

 

Klimamål 17 – Partnerskaber for handling 

Galten vandværk arbejder for  

• at skabe få nye idéer og omsætte dem til praksis. Som vandværk vil vi være med til at 
bidrage til innovation og teknologifremme ved at igangsætte nye projekter med 
leverandører, være åbne over for nytænkning og tage nye teknologier i brug.  

 

Denne klimapolitik revideres årligt på bestyrelsesmødet i august måned. 
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