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Arbejdsplan
Som I kan læse af vore vedtægter er Vandrådets formål at virke som kontaktorgan for
vandværkssamarbejde mellem alle vandværker i Randers Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering
af fælles opgaver.
På FVD`s hjemmeside under vandråd kan I se vores arbejdsplan. Den består af følgende
emner:
1. vandprøvehyppighed
2. vandindvindingstilladelser
3. regulativ
4. takstblad
5. takstregulativ
6. vedtægter
7. elpriser
8. beredskabsplan
9. tilstandsrapport
10. vandafledningsbidrag
11. vandanalyser, ny aftale
12. indsatsplaner
13. vandforsyningsplaner
14. kildepladsbeskyttelse
Vandprøvehyppighed
Vandværker og andre vandforsyningsanlæg, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet, har pligt til at få foretaget analyser af drikkevand og råvand.
Hyppighed og omfang af vandanalyserne bestemmes af kommunen på grundlag af
bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Randers Kommune har på baggrund af bekendtgørelsen udarbejdet en samlet oversigt
med analyseprogram for vandværker.
Skemaet viser hvilke analyser, der skal udføres, og hvilke vandværket kan vælge nedsat
kontrolhyppighed for.
Der er mulighed for nedsættelse af kontrolhyppighed for følgende analyser:
1. begrænset kontrol – undtagen på ledningsnettet
2. kontrol med sporstoffer (metaller), udtaget på vandværket
3. kontrol med organiske mikroforureninger (pesticider mv.), udtaget på vandværket
Vurderingen af hyppighed afhænger af kontrolresultaterne de sidste 2 år eller antal
udpumpede m3.
Hvis der konstateres overskridelser skal der straks anvendes den almindelige
kontrolhyppighed.
Vandrådet vil informere yderligere om dette emne.
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Den 13. juli 2010 spurgte vi Randers Kommune (Jan Hansen) om et samlet overblik
over, hvornår de enkelte vandværkers tilladelser udløber.
Den 16. august svarer Jan Hansen følgende: Vi er ikke færdige med opdatering af vores
database. Der er tidligere på året udsendt en administrativ forlængelse af flere indvindingstilladelser. Disse forlængelser skal lægges ind i databasen. Herefter vil vi formentlig kunne lave et samlet udtræk. -Vi regner med at være klar omkring den 1. oktober.
Den 18. oktober skriver Jan Hansen og beklager vores hængeparti.Samtidig medsender
han en liste over samtlige tilladelser, hvoraf det fremgår, at
34 vandværker har indvindingstilladelser, der er udløbet den 1. april 2010.
Jeg nævner dette til Jan Hansen, hvor han meddeler, at han troede, at tilladelserne var
blevet forlænget til 2012.
Samtlige vandværker har fået forlængelse til 2012.
Regulativ
Som I ved, har Vandrådet udarbejdet et nyt regulativ, som gerne skulle kunne være
gældende for samtlige private vandværker i Randers Kommune. Vi vil gerne sige tak for
samtlige tilbagemeldinger med konstruktive forslag til ændringer.
Den 11. juni 2010 blev regulativet fremsendt til Randers Kommune til godkendelse.
Den 6. juli 2010 bekræfter Randers Kommune, at de har modtaget regulativet. I brevet
skriver Randers Kommune, at de på nuværende tidspunkt ikke kan efterkomme Vandrådets ønske om regulativets ikrafttræden den 1. oktober 2010. -Godkendelse kan først
være klar sidst på året.
I begyndelsen af januar måned 2011 rykker jeg Jan Hansen for besked. Jan meddeler nu,
at han har nogle få bemærkninger, som han vil forelægge en jurist.
Vi forventer, at regulativet skal være på FVD´s hjemmeside under Vandråd Randers og
skal være gældende for samtlige vandværker i Randers Kommune.
Vi har også fremsendt et eksemplar til VERDO. VERDO kvitterer med at fremsende
deres regulativ. Jeg har gennemlæst dette regulativ, og det er næsten ens med vort nye
regulativ.
Takstblad
Vi kunne godt tænke os, at der var en standard skabelon for udarbejdelse af takstblad.
Endvidere skal problemstillingen om tilslutningsbidrag land- og byzone løses til alles
tilfredsstillelse.
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Begrebet takstregulativ er noget som blev anvendt i gammel Randers Kommune.
Vandrådet forventer at kunne få det slettet for de vandværker, som stadig anvender dette.
Vi kan desværre ikke få lov af Randers Kommune, så længe vi arbejder med regulativ og
takstblad.
Vedtægter
Der blev vedtaget på et bestyrelsesmøde den 16. februar 2011, at Vandrådet udarbejder
skabelon for standard vedtægter, som de enkelte medlemsvandværker, så kan arbejde
videre med.
Standard vedtægterne vil også her være at finde på FVD´s hjemmeside under Vandråd
Randers.
El – priser
Da vi udsendte opkrævning af kontingent forespurgte vi, om vandværkerne ville
indsende følgende oplysninger
1.
2.
3.
4.

antal kubikmeter, som afregnes til forbruger
antal hovedmålere
total antal el – forbrug, KWH
total antal forbrugere

Årsagen til denne forespørgsel er, at de evt. tilbagemeldte tal vil kunne bruges i
forbindelse med vandafledningsbidrag og evt. besparelser på el–priser.
Men resultatet var noget magert. Der var desværre kun 17 vandværker ud af 59
vandværker, som gav tilbagemelding. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan hente på
el–priserne, da vi ikke kender det samlede elforbrug. Men det vil være ca. 5% på
forsyningsbidraget.
Til forhandling med Randers Spildevand vil vi dog gerne kende antal kubikmeter og
antal hovedmålere.
Beredskabsplan
På vores temadag den 13. november 2010 blev der orienteret om beredskabsplan.
Som I jo nok ved, skal det enkelte vandværk udarbejde en beredskabsplan, hvilket
fremgår af beredskabsloven nr. 1054.
I henhold til vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8 2002 kan vi blive informeret om
retningslinier for tilrettelæggelse af
1. akut sundhedsfare
2. ved svigt i vandforsyningens levering
3. ved brand
4. ved strømsvigt
5. ved hærværk
6. ulykker i vandindvindingsoplandet.
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vandforsyningsanlæg. Det vil sige vandforsyningsanlæg private eller offentlige som
forsyner mere end 10 husstande, eller som producerer mere end 3000 kubikmeter
drikkevand årligt. FVD anbefaler også udarbejdelse af beredskabsplaner.
Beredskabsplanen og dens indhold skal være kendt af hele bestyrelsen, og den skal
opbevares på et sted, hvor alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte har adgang til den. Det
er meget vigtigt, at den ikke ligger i formandens skuffe, da han kan være på ferie den
dag, der bliver behov for at tage planen i anvendelse.
Jeg har talt med Randers Kommune (Jan Hansen), om de vil være med til at udarbejde
planer, men Randers Kommune har udmeldt, at de vil ikke lave en beredskabsplan for de
enkelte vandværker, men de kunne måske godt være med på sidelinien.
Vi kan også hente hjælp hos Kristrup Vandværk.
Vandrådet har derfor arbejdet på at lave en elektronisk beredskabsplan, hvor største
delen kan være fælles for vandværkerne, og hvor det evt. kun er telefonlisten, der er
forskellig.
Prisen for dette vil være
1. vandrådet kr. 5000 (engangsbeløb) + kr. 2000 (årligt)
2. vandværk kr. 1000 (engangsbeløb) + kr. 50 (årligt).
Vi arbejder med sagen, og Vandrådet har nedsat en 3 mands arbejdsgruppe, som kommer
med et oplæg til godkendelse.
Tilstandsrapport
Det anbefales at vandværkerne har en tilstandsrapport, også bl.a. af FVD.
Vandværkernes opgaver har som bekendt ændret sig en del igennem de senere år, og i
dag er det ikke længere nok blot at holde pumperne i gang, så der altid er vand til
forbrugerne.
Man skal også kende til
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nyheder inden for teknik
vandbehandling
rør
pumper
edb – udstyr
administration.

I dag er kravene til vandværkets drift og vandets kvalitet som bekendt store, og som
forbruger har man en klar forventning om, at denne opgave bliver løst professionelt af
vandværkets bestyrelse. Det vil sige som om vandværket er en stor og professionel
fødevarevirksomhed.
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omfattende teknisk tilsynsrapport som en tilstandsrapport. Jan Hansen meddeler, at det
kan vi ikke, men skal betragte rapporten som et supplement til de gamle rapporter.
Vandrådet arbejder videre med sagen, og tager det måske op igen som et emne på en
temadag, hvis vi ikke kan få den tekniske tilsynsrapport med handleplan som
vandværkernes tilstandsrapport.
Vandafledningsbidrag
Vores fælles aftale med Randers Spildevand om håndtering af vandafledningsbidrag
udløb den 31. december 2010.
Da Randers Spildevand ikke var klar til at indgå nye aftaler med vandværkerne, udsendte
Vandrådet et brev pr. den 5. oktober 2010 til samtlige vandværker, at aftalerne blev
forlænget med 1 år, så de løber uændret , dog ikke prisregulering, frem til den 31.
december 2011.
Vi forventer, at vi snart skal til at genforhandle aftalerne, så de nye aftaler er på plads i
god tid inden den 31. december 2011. Der må forventes en del ønsker til ændringer fra
Randers Spildevands side.
Vandanalyser, ny aftale
Som I jo nok ved, så udløber Vandrådets prisaftale med Eurofins pr. den 31. december
2011. Vi skal derfor i løbet af året 2011 have undersøgt markedet for priser på vandanalyser. Vi har henvendelser fra forskellige analysefirmaer, som er
•
•
•
•

Eurofins
AnalyTech
Alcontrol
Højvang

Der er måske også den mulighed at gå I samarbejde med VERDO om et tilbud.
Indsatsplaner – vandforsyningsplaner – kildepladsbeskyttelse
I juli måned 2010 forespurgte Vandrådet, om Randers Kommune havde nyt med hensyn
til indsatsplaner, vandforsyningsplaner og kildepladsbeskyttelse. Ove Nørregaard, Randers Kommune, tilsendte os en meget god orientering om disse emner. Jeg vil ikke fortælle nærmere om denne beskrivelse, da Ove vil fortælle om dette senere.
Brandhaner
Den 5. oktober 2010 kunne vi læse i Randers Amtsavis, at Randers Brandvæsen skulle
foretage det lovpligtige eftersyn af brandhanerne i perioden fra den 11. oktober 2010 til
den 26. november 2010.
På vores temadag blev der klaget over håndteringen af denne afprøvning. Jeg skrev
derfor til Randers Kommune om en bedre information til de enkelte vandværker.
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•
•
•
•

hvilket vandværk, som I afprøver hos
hvilke vejnavne, som I afprøver på
præcis dato for afprøvning
præcis klokkeslæt for afprøvning,

således vi kan informere forbrugerne.
Vi fik en tilbagemelding fra Randers Brandvæsen, Anders Dahl Jensen. Vi beklager
naturligvis den gene, det vil medføre for borgerne i kommunen, da det ikke vil kunne
undgås, at der opleves ”brunt vand” i rørene og et trykfald på vandværket. Vi vil forsøge
at informere bedre næste gang i form af et brev eller mail til vandværkerne, da vi ønsker
et fortsat godt samarbejde med vandværkerne.
Temadag
Lørdag den 13. november 2010 afholdt Vandrådet en temadag. Det startede med åbent
hus hos det nyrenoverede Dronningborg Vandværk. Vi vil endnu engang sige tak til
Dronningborg Vandværk for den flotte rundvisning og information.
Senere på formiddagen blev vi orienteret af DVN, Nibe, om
•
•

elektronisk håndtering af beredskabsplan
tildstandsrapport med handlingsplan.

Der deltog 37 personer fra 18 forskellige vandværker. Bestyrelsen er af den overbevisning, at det var en positiv temadag.
Varslings- og informationssystem
Vi er blevet kontaktet af et firma, Blue Idea, Silkeborg, om et varslingssystem, som
anvendes ved hjælp af mobiltelefon. Ved 1000 forbrugere koster det
•
•

ca. kr. 500 pr. måned + SMS (kr. 1,00)
oprettelse kr. 2500

Vi kan oplyse, at Microwa, Hammel har et tilsvarende system, som kan sammenkobles
med et eksisterende forbrugersystem. Prisen på dette ved 1000 forbrugere er
•
•
•

kr. 325,00 pr. måned + SMS(kr. 1,00)
oprettelse kr. 0 (har Microwa forbrugersystem)
oprettelse kr. 1495 (har ikke Microwa forbrugersystem).

Inden nævnte kan påbegyndes, skal der datavaskes telefonnumre.
Datavask vil sige, at et givet navn og adresse (ejer eller betaler) sammenholdes med en
database indeholdende danske fastnetnumre og mobilnumre. Ved sammenfald returneres
de fastnetnumre og mobilnumre, der er registreret på den pågældende adresse.
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udbyderes systemer, som herefter er klar til brug. Prisen er
•
•

opstart kr. 750
pr. adresse/forbruger kr. 1,50.

De 2 nævnte kan tilbyde datavask via en samarbejdspartner. Vandrådet vil informere
yderligere om disse systemer.
Afgift til grundvandsbeskyttelse
Som vi har kunnet læse i Vandposten, så har Statsforvaltningen Sjælland, pålagt
Næstved Kommune at tilbagebetale for meget opkrævet grundvandsgebyr for 2007 til
vandværkerne.
Da der kun har været afholdt et møde i koordinationsforum, Randers Kommune, så blev
Vandrådet enig om, at forespørge Randers Kommune om, hvad det indbetalte gebyr på
0,065 øre pr. indvindingsmængde er blevet anvendt til.
Vi har fået følgende meddelelse. Randers Kommune har fået tildelt for 2007 kr. 492.830.
Af disse er der brugt kr. 430.948 til internt ressourceforbrug, som er
•
•
•
•

at få styr på de tilladte indvindingsmængder fra de tidligere 6
kommuner
samling af disse data i registre
oprettelse af administration til opkrævning af gebyret
oprette koordinationsforum.

De resterende kr. 61.881 henstår til indsatsplanarbejdet.
Forretningsorden
Vi har netop afsluttet udarbejdelse og underskrift af en forretningsorden for bestyrelsen.
Møde med VERDO
Den 17. juni 2010 fremsendte Vandrådet en mail til VERDO for at informere om, at vi
har udarbejdet og fremsendt et nyt regulativ til Randers Kommune.
Samtidig medsendte vi et brev, hvor vi nævnte, at vi gerne så, at VERDO var medlem af
Vandrådet, hvilket de jo tidligere har været. VERDO kvitterede med at fremsende deres
regulativ, samt at de vil vende tilbage med hensyn til medlemskab.
Da vi ikke hørte noget fra VERDO, henvendte vi os til dem her i begyndelsen af året.
Der blev så aftalt et møde den 14. marts 2011.
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mellem VERDO og Vandrådet.
Samarbejdsrelationer fra Vandrådet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samarbejde med det offentlige, f.eks. Randers Kommune
samarbejde om vandafledningsbidrag, Randers Spildevand
samarbejde om love og bekendtgørelser, f.eks. regulativ, vedtægter,
takstblad, beredskabsplan, tilstandsrapport
vandkvalitet, evt. aftaler
forsyningssikkerhed
samkøb af emner
temadage
specialister/ekspertise, f.eks. vvs-arbejde, daglig vedligehold, forbruger
og økonomistyring
ideer og input fra de øvrige vandværker

Samarbejdsrelationer fra VERDO
•
•
•
•
•
•
•

erfaringer med Vandsektorreguleringen
teknisk erfaringsudveksling – teknisk deling af know-how
beredskab – VERDO har bl.a. nødgenerator
energirådgivning – optimering af energiforbruget
GIS – opmåling af vandledninger og ledningsudlevering (VERDO har
bl.a. samarbejde med Harridslev Vandværk)
lækagesøgning
måleapparat til hurtiganalyser på bakteriologi.

Det var et meget positivt møde, og VERDO vil meget gerne indgå i samarbejdet, men de
vil gerne starte som et associeret medlem.
Møde med Randers Kommune
I februar måned blev Vandrådet kontaktet af Randers Kommune, som gerne ville drøfte
forskellige sager. Der blev aftalt møde den 21. marts. Dagsordenen var følgende
1. godkendelse af regulativ
2. godkendelse af takstblad (vedhæftet afgørelse fra Statsforvaltningen Midtjylland)
3. status for den geologiske kortlægning og indsatsplanlægning for at beskytte
grundvandet
4. status for Vandplan
5. status for Vandforsyningsplanen
6. gensidig orientering, herunder vandforsyningstilladelser og beredskabsplan
7. eventuelt
Ad. 1. Randers Kommune havde diverse bemærkninger til regulativet, og de så gerne, at
VERDO var med.
Ad. 2. Udarbejdelse af takstblad skulle gerne være ensartet, og problemstillingen om
tilslutningsbidrag for land- og byzone skal løses.
Ad. 3. Der blev orienteret om afslutningsdatoer og OSD områder. Der orienteres senere.
Ad. 4. Orientering om Vandplan. Der orienteres senere.
Ad. 5. Orientering om Vandforsyningsplanen. Der orienteres senere.
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Kommune muligvis med i samarbejdet og evt. benyttelse af hjemmeside.
Ad. 7. Beskyttelseszone omkring en boring bliver muligvis ændret fra 10 til 25 meter.
Undersøgelse af pesticider bliver ændret fra 23 til 32 stk. og Roundup evt.
forbydes.
7 vandværker mangler at indberette om vandmængder.
Analyser til Randers Kommune sendes til én mail adresse.
Jan Hansen sender mail besked til de vandværker, der har mail adresse.
Medlemskab
Vi er stadig 59 medlemsvandværker, som vi var i 2009.
Vi var 63 medlemsvandværker i 2008. 3 vandværker har meldt sig ud, og 1 vandværk er
blevet fusioneret med nabovandværk.
Dette er ca. 70% af vandværkerne og ca. 98% af forbrugerne i de private vandværker i
Randers Kommune, når vi ser bort fra VERDO.
Tak
Jeg vil gerne sige til sidst sige mange tak for godt og lærerigt samarbejde til bestyrelsen.
Tak.

