
    RANDERS  -  VANDRÅD 
 

 

               Bestyrelsesmøde d. 8. maj 2018 – kl. 18,30 
                               på Strømmens Vandværk 
                      Vandværksvej 11, 8940 Randers SV 
 
Gæster: Jens Østerby, Randers Kommune 
                Anders Kaa, Malling Vandværk 
 
 
Dagsorden/referat 
 
1.  Velkomst & orientering fra formand. 
 
        Formanden orienterede fra et møde i formiddags (08.05.18) mellem  
        Michael Mose, Erik Backhausen, Anker Boje og afdelingschef Ole Quorning, 
        Vandmiljø, Randers. 
        Ole Quorning gav udtryk for, at Vandmiljø, Randers gerne vil samarbejde med 
        vandværkerne, men ikke overtage dem, måske kunne man hjælpe hinanden, 
        evt. samarbejde om Vandets Dag. 
 
2.   Orientering ved Jens Østerby, Randers Kommune. 
 
        Jens Østerby orienterede om vandsamarbejde –  
        Hvad kan man ?  Hvad siger lovgivningen ?  
        § 52 b i vandforsyningsloven giver henblik på samlet 
        varetagelse af og fordeling af udgifterne til grundvandsbeskyttelse. 
        § 48 har som hovedregel, at samarbejdet bør etableres på vandværkernes 
        initiativ for at beskytte vandforekomster, men kan i mangel af enighed,  
        fastsættes af Kommunen. 
        § 52 a Udgifter til grundvandsbeskyttelse kan indregnes i vandprisen. 
        Hvem skal tage disse beslutninger ?  
        Det ideelle vil være, at samtlige vandværker hjælper hinanden.  Beslutningen skal tages 
        af vandværkernes bestyrelser, idet der vil være meget sprængstof i et påbud. 
        Der kan bl. a. henvises til vandsamarbejde i andre kommuner.  

         Der bør forsøges oprettet et udvalg som kan indkalde til et møde om samarbejde  
        om grundvandsbeskyttelse mellem vandværkerne i Randers Kommune. 
        Dette udvalg skulle gerne fremkomme med et oplæg om indsatsplaner,  
        frivillige aftaler, skovplantning, økonomi m.v.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.   Orientering ved Anders Kaa, Malling Vandværk. 
 
         Anders Kaa fortalte om hvordan vandværkerne i Aarhus Kommune 
         i praksis udfører samarbejdet -  VPU 
         Samarbejdet udgør  bl. a. forsyningssikkerhed, forsøge at lave frivillige aftaler om  
         sprøjtegifte i sårbare områder, beskyttelse af grundvandet, 
         evt. lave nødforbindelser mellem vandværkerne, så man sikrer forbrugeren vand i     
         tilfælde af driftstop eller forurening. 
         VPU har også ansvaret for gennemførelse af oplysningskampagner i byområder, 
         idet formålet er at reducere forbruget af sprøjtegifte og oplyse om alternativer til  
         fjernelse af ukrudt i haverne. 
         Udvalget har oprettet selvstændige vedtægter. 
 
4.   Drøftelse af den videre proces. 
 
         Man påtænker evt. et møde med en person fra hvert vandværks bestyrelse. 
         Der nedsættes eventuelt et udvalg som arbejder videre med opgaverne. 
         Der skal udarbejdes et oplæg med fremtidens opgaver, som fremlægges 
         på det første møde. 
        
 

           5.  Eventuelt. 
 
         Formanden udmelder en dato i august måned for næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
    Bernt Nielsen 
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   Leif Sørensen 


