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Bestyrelsens beretning 2013. 
 
Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. 
 
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen vil foreslå Jens – Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. 
 
 
Aktivitetsplan 
 
Vi har afsluttet følgende aktiviteter 
 

 Tilbud om hjælp til mindre vandværker i forbindelse med forbruger / økonomisystem 

 Vandforsyningsplaner for Randers Kommune 

 Aftale med Randers Spildevand om målerdata og vandafledningsbidrag 
 
Vi har herefter følgende emner på planen 
 

 Skabelon til standard vedtægter 

 Skabelon til udarbejdelse af takstblad med tilhørende udregningseksempel 

 Ophør af takstregulativ (kun for gammel Randers Kommune) 

 Samarbejdsaftale med Randers Spildevand om målerdata og honorar 

 Prøvetagningsaftale med evt. Eurofins 
 
Som nyt sætter vi regulativ for vandværker på programmet, da Miljøstyrelsen har både regulativ og 
takstblad i høring. 
Men de har desværre fået så mange høringssvar, at de har meddelt, at de ikke har tid i øjeblikket til at 
behandle disse svar, og emnerne er derfor udsat til ubestemt tid. 
 
Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor 
projekterne umiddelbart efter sommerferien. 
 
 
Arbejdsplan 
 
På vores arbejdsplan har vi følgende emner 
 

 Koordinationsforum i Randers Kommune 

 Indsatsplaner 

 Kildepladsbeskyttelse 

 Vandindvindingstilladelse 
 
Koordinationsforum er et forum, der skal bistå Randers Kommune i at udarbejde indsatsplaner til 
beskyttelse af grundvandet 
 
Dette forum består af repræsentanter fra 
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 Danva 

 FVD 

 Vandråd Randers 

 Landboforeningen 

 Østjydsk Familielandbrug 

 Dansk Skovbrug 

 Sundhedsstyrelsen (embedslægen) 

 Dansk Industri 

 Naturstyrelsen 
 
På et bestyrelsesmøde har Vandråd Randers valgt Erik Backhausen som repræsentant. 
 
Med hensyn til indsatsplaner og kildepladsbeskyttelse kan jeg godt have mine bange anelser, at dette kan 
koste lukning af vandværker, da ved eventuelle restriktioner ydes der kompensation, som skal betales af 
vandværkerne.   
 
Men følg evt. med på FVD`s hjemmeside. 
 
 
 
Eurofinsaftalen 
 
Som I jo nok ved, så er det en 3 årig aftale, og den udløber pr. den 31. december 2014. 
 
Vi håber, at der har været tilfredshed med aftalen. 
 
Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet efter sommerferien, hvor der indhentes tilbud fra forskellige aktører 
på markedet. 
 
Resultaterne vil herefter blive fremlagt for vandværkerne, hvorefter vi i fællesskab vælger det analysefirma, 
som kan løse opgaven bedst muligt. 
 
 
Beredskabsplan 
 
Som I ved, så har Vandrådet udarbejdet en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplan, og den er på FVD´s 
hjemmeside. 
 
Vi vil hermed anbefale, at de vandværker, som endnu ikke har en beredskabsplan, forsøger, om de kan 
drage nytte af skabelonen. 
 
Vandværker uden en beredskabsplan har fået et minus i den nye vandforsyningsplan. 
 
 
Termografering 
 
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at termografering gælder for en periode af 2 år. 
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Arbejdsgruppen i Vandrådet indhentede en del tilbud i 2012 og lavede et godt stykke arbejde ved at 
udsende disse til vandværkerne, som herefter kunne vælge det tilbud, de syntes bedst om. 
 
 
Aftale model 1,model 2 og model 4 – Randers Spildevand 
 
Model 1, 2 og 4 med Randers Spildevand, som bl.a. omhandler gebyr for målerdata og gebyr for 
opkrævning af vandafledningsbidrag, skal eventuelt fornyes med udgangen af 2014. 
 
Vandrådet er opmærksom på, at ikke alle vandværker er enige i samtlige punkter i aftalerne. 
 
Det er specielt punkterne 
 

 Placering af bimålere 

 Krav om specielle filer til information om bl.a. forbrug 

 Information om udskiftning af målere 

 En anden udløbsdato af aftalerne 

 Gebyrets størrelse 
 
En arbejdsgruppe i Vandrådet har udarbejdet en redegørelse for disse problemstillinger, og denne skal 
selvfølgelig danne grundlag for de kommende forhandlinger. 
 
Vi håber, at der kommer positive resultater ud af dette, som kan være til gavn for alle. 
 
Vi kan oplyse, at der er  
 

 17 vandværker, der har en skriftlig aftale med model 1 

 24 vandværker, der har en skriftlig aftale med model 2 

 15 vandværker, der har en skriftlig aftale med model 4. 
 
 
Skabelon til udarbejdelse af standard vedtægter 
 
Et af Vandrådets medlemmer har udarbejdet en skabelon til vedtægter. 
 
Vi er desværre ikke helt færdige med dette arbejde, da der er nedsat en arbejdsgruppe på 4 personer til at 
nærlæse de enkelte paragraffer. 
 
Vi vender tilbage, når arbejdet er afsluttet, hvorefter skabelonen vil blive lagt ud på vores hjemmeside hos 
FVD. 
 
Ideen er så, at det enkelte vandværk kan hente skabelonen og tilrette den efter eget ønske. 
 
 
Tilbud om hjælp til forbruger- og økonomisystem  
 
I 2013 skrev Vandrådet rundt til vandværkerne om muligheden for administrativ hjælp til vandværkets 
forbruger- og økonomisystem. 
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Vandrådet har erfaret, at der ikke har været henvendelser om denne hjælp. 
 
Vandrådet betragter hermed, at de mindre vandværker ikke har behov for lettelse i den administrative 
byrde. 
 
 
 
Skabelon til udarbejdelse af takstblad. 
 
Vi har længe været færdige med en skabelon til udarbejdelse af takstblad. 
 
Vi har også præsenteret det for Randers Kommune, som kom med nogle rettelser. 
 
Disse rettelser er blevet tilrettet og fremsendt. 
 
Men sidst vi var til møde med Randers Kommune, bad vi om udsættelse, da vi havde konstateret, at 
Miljøstyrelsen havde udsendt nyt udkast til takstblad i høring. 
 
Senere har vi erfaret, at høringsperioden er udsat til ubestemt tid, da Miljøstyrelsen ikke har tid til at 
behandle høringssvarerne. 
 
Vi vil godt understrege, at det er ikke for at have ensartede priser, nej tværtimod. 
 
Vi vender tilbage, når der er nyt. 
 
 
Teknisk Råd 
 
Som I jo nok har erfaret er der oprettet  
 
et Teknisk Råd i bl.a. Region Midt. 
 
Teknisk Råd bliver FVD`s nye videnbank. Der skal opsamles teknisk viden og erfaring på den driftsmæssige 
side af vandsektoren. 
 
Landsbestyrelsen kan videreformidle spørgsmål og temaer, som Teknisk Råd kan bearbejde. 
 
Blandt de emner der forventes, at Teknisk Råd vil behandle, er sundhed, sikkerhed, drift og hygiejne. 
 
Valgbare til Teknisk Råd er ansat driftspersonel. 
 
Følgende blev valgt i Region Midt 
 
Henrik Jordalen, Vandcenter Djurs 
Allan Jensen, Hasselager-Kolt Vandværk 
Frank Grønhøj, Sunds Vand- og Varmeværk (suppleant). 
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Vandindvindingstilladelser 
 
Vandrådet har tidligere skrevet rundt til vandværkerne, at de skal være opmærksomme på udløb af 
vandindvindingstilladelser. 
 
Som det fremgår af den nye vandforsyningsplan, så er der 39 vandværker, som skal have deres 
vandindvindingstilladelse fornyet i planperioden 2010 – 2015 af Randers Kommune.  
 
Disse vandværker skal være opmærksomme på at ansøge om fornyelse. 
 
 
 
Fjernaflæsning af vandmålere 
 
Vælger man at fjernaflæse forbrugsmålere med henblik på årsafregning, skal forbrugeren vide tidspunktet 
på forhånd. Hvis fjernaflæsningen ikke viser det samme som ude hos forbrugeren, så er det visningen hos 
forbrugeren, der gælder. 
 
Dette informerer Sikkerhedsstyrelsen om på deres hjemmeside. 
 
Dog må vandværkerne godt fjernaflæse målerne uden at informere forbrugerne, når det er i forbindelse 
med driftsoptimering og lækageovervågning. 
 
Vandværket kan dog nøjes med at oplyse om tidsinterval for fjernaflæsning på sin hjemmeside, via mail 
eller sms – service. 
 
 
 
Temaaften i 2013  
 
Vandrådet afholdte en temaaften den 2. oktober 2013. 
 
Der deltog 18 vandværker med 39 personer. Flot deltagelse. 
 
Temaet på aftenen var 
 

 Ledelsessystemer  

 Driftskursus  

 Hygiejnekursus 

 Boringsnære beskyttelseszoner (BNBO – områder) 
 
Det var formanden for Region Midt, Niels Christian Ravn, der informerede om disse punkter. 
 
Der blev taget udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg”, BEK 
nr. 132 af den 8. februar 2013. 
 
Vi er dog af den opfattelse, at den kursusvirksomhed, som FVD udbyder, er for teoretisk, og det enkelte 
vandværk får ikke udbytte nok til hverdagsarbejdet. 
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Vi har derfor indbudt DVN, Jørgen Krogh Andersen, til at fortælle om deres bud på et kursus omhandlende 
de krævede emner, som er 
 

 At bestyrelsen på alment vandværk skal sørge for, at den driftsansvarlige på vandværket skal 
gennemføre et kursus i drift og hygiejne af vandforsyninger – uanset vandforbrug på vandværket 

 At vandværker, der leverer 17.000 m3 eller derover, skal indføre et ledelsessystem til 
kvalitetssikring af forsyningen. Dette kan være enten manuelt eller elektronisk 

 At vandværker, der leverer over 750.000 m3 skal derudover også opfylde nogle ISO – 
certificeringskrav. 

 
Disse ting skal være indført senest den 31. december 2014. 
 
Vandforsyningen skal underrette kommunalbestyrelsen om indførelse af nævnte krav senest 6 måneder 
efter indførelse. 
 
Der vil være bødestraf, hvis reglerne ikke overholdes. 
 
Jørgen vil afholde et indlæg på ca. 45 minutter.  
 
 
Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO-områder) 
 
Vi kan orientere om, at der i den sidste udgave af tidsplanen er den væsentligste ændring, at afslutningen 
af projektet er udskudt fra 1. marts til 1. september 2014 for at drage maksimal nytte af de 
grundvandsmodeller, der opstilles i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning. 
 
I den nye tidsplan udarbejdes BNBO-rapport først for vandværkerne i den nordligste del af kommunen 
(nord for Asferg), dernæst for de øvrige vandværker nord for Gudenåen/Randers Fjord og til sidst for de 
øvrige berørte vandværker i Randers Kommune. 
 
Præsentation for vandværkerne er planlagt at skulle ske i henholdsvis marts, april og juni. 
 
Vi bad Randers Kommune, om de ikke nok ville fremstille rapporten med de økonomiske og praktiske 
konsekvenser for det enkelte vandværk. 
 
Kortlægningsrapporten for det nordligste område vil snarrest blive udsendt af Naturstyrelsen til de berørte 
vandværker og kommuner. 
 
Vandrådet modtager også et eksemplar. 
 
Papporter for de 2 næste områder forventes i juni 2014 og i 2015. 
 
Kommunen påbegynder indsatsplanlægningen for det nordligste område snarest. 
Der er ansat en ny medarbejder pr. den 1. februar hos Randers Kommune til indsatsplanlægning.  
 
 
 
 
 



7 

 

Indberetning om boringer 
 
Pr. 1. januar 2013 skal vandværkerne selv fremover indberette status for boringer til Jupiter – databasen via 
en hjemmeside en gang årligt. Fristen for indberetning var den 1. februar 2014.  
 
 
 
Medlemmer i Vandrådet 
 
Vi er 56 medlemmer i Vandrådet. Dette er en medlemsprocent af de mulige vandværker på 70 %. 
 
 
Mail adresser 
 
Vandrådet vil meget gerne opfordre til, at vandværkerne informerer ændringer af formandens mail 
adresse. 
 
Vandrådet benytter sig kun af det elektroniske medie til information og kommunikation. 
 
 
 
Kontingent 
 
Vi har indtil nu opkrævet kontingent i slutningen af året. 
 
Af denne årsag har vi fået nogle indbetalinger efter nytårsskiftet. 
 
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at ændre opkrævningstidspunktet til umiddelbart efter afholdt 
generalforsamling. 
 
Vi har jo også her vedtaget kontingentbeløb for det nye år. 
  
 
 
Tak 
 
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til gruppemedlemmerne, der har 
været i arbejde. 
 
Samtidig vil jeg også sige tak for den tid, jeg har været formand. 
 
Det har været lærerigt og spændende. 
 
 
 
   
 
 
 


