
RANDERS -  VANDRÅD 
 
 
 

Bestyrelsesmøde d. 4.september 2017 - kl. 18.00 
          på Langå Vandværk, Rubjergparken 1, 8960 Langå 

 
Fraværende: Anker Boje 

 
Dagsorden/referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
   Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Formandens orientering. 
   

Aftalen med Eurofins udløber d. 31.12.2017. Der er en option på to års 
forlængelse. Vandrådet ønsker at forlænge med 2 år. 
De nye pesticidfund (Bentazon) har givet anledning til nogle 
skriverier i pressen, efter det er fundet på nogle vandværker. 
Vandrådet anbefaler at man får udtaget vandanalyse, hvis man har 
formodning om der er brugt sprøjtemidler på områder, hvor der er eller har 
været dyrket roer, løg, rødbeder. 
Der er fra EU udstedt en forordning om persondatabeskyttelse, 

 der træder i kraft d. 25 maj 2018. Vandrådet arrangerer en temaaften 
                          d. 27. november om dette emne med Niels Grann fra Danske Vandværker  

som underviser. 
                          Der er fra Kommunen udsendt forslag til indsatsplan (Beredskabsplan) 
                          for vandforsyning til vandværkerne. Indsatplanen er i høring og evt. 
                          kommentarer skal fremsendes senest 1. september. 
 Vandrådet har også modtaget Indsatsplanforslaget (lidt forsinket) og er 
 generelt tilfreds med planen, dog med den bemærkning, at brud altid  
 skal meldes til kommunen, bliver defineret lidt bedre. 
 Takstblade for kommende år skal ifølge aftale indsendes inden 1. september, 
 men nogle vandværker har fået krav fra kommunen om, at det fra 2019 
 skal være senest 30. juni 2018. Vandrådet gør kommunen opmærksom på, 
          at den nuværende aftale er 1. september indtil der foreligger ny aftale. 

Miljøstyrelsen har udsendt lovforslag i høring om målrettet arealbeskyttelse, 
og der skal igen udbetales kompensation til landbruget, hvis lovforslaget får 
en begrænsende effekt og det er igen vandværksforbrugerne der skal betale. 
Vandrådet har i den forbindelse fået en henvendelse fra et vandværk om at 
indgive høringssvar. Det har vi afvist og fremsendt henvendelsen til Danske 
Vandværker, som afgiver høringssvar. 

 Den på sidste møde evt. aftale med Verdo ang. hjælp/reservedele  
I akutte tilfælde, bl.a. i weekender sættes i bero, da bestyrelsen ikke ønsker at 
indgå en sådan aftale. 

  



3. Økonomisk status. 
 
 Kassereren fremlagde budgetopfølgning pr. 4.september 2017. 
 Indtægter: kr. 36.308,00 (årsbudget: kr. 36.524,00) 

Udgifter: kr. 39.147,00 (årsbudget: kr. 53.725,00) 
d.v.s. et resultat p.t. på kr. -2.839,00. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
4.  Sekretæren  
 
 Sekretæren oplyste at referaterne bliver lagt på Vandrådets hjemmeside. 
 
 
5.  Orientering fra udvalg. 
 

Koordinationsforum er ikke blevet informeret angående den ændrede indsat 
vedrørende nitrat, som er godkendt at byrådet.  

 Nitratindsatsen som bestemmes af byrådet, hvilket burde have været 
 forelagt koordinationsforum. 
 
6.   Regulativ. 
 

I vandværkernes regulativs kapitel 3 beskrives retten og pligten til at levere 
vand, herunder også til landbrug. Der foreligger dog nu en ansøgning fra et 
landbrug om at måtte benytte sin markvandingsboring til driften. Det er 
bestyrelsens opfattelse at der bør gives afslag herpå. 

. 
Eksempelvis må markvandingsboringer ikke bruges til  
husholdning, toiletter, håndvaske m.v. 

  
 
7.  Medlemsarrangementer i efteråret. 
 
 Der afholdes temamøde for medlemsvandværkernes bestyrelser 
 om fortolkning af persondatabeskyttelse  -  d. 27. november. 

Indkaldelser udsendes senere til vandværkerne. 
 
8.   Eventuelt. 
 Randers Spildevand A/S ændrer navn til  ” Vandmiljø Randers A/S” 
  
 

Næste bestyrelsesmøde d. 23. november  - kl. 18.00 
Bernt Nielsen 

      Referent 
 _________________ _______________    

Michael Mose  Anker Boje 
 
  

________________ ______________ 
Lonnie Juncher Bernt Nielsen 

 
 
 ______________ ______________ _____________ 

Erik Backhausen Carsten Olsen   Leif Sørensen 



 
 


