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Kære	  medlemmer	  af	  

Vandråd	  Randers	  

Så	  er	  det	  snart	  juletid	  og	  her-‐	  	  
med	  kommer	  sidste	  nyheds-‐	  	  	  	  	  
brev	  i	  år.	  

Randers	  Spildevand	  
	  
Vandrådet	  har	  haft	  endnu	  et	  
forhandlingsmøde,	  denne	  gang	  
med	  Randers	  Kommune,	  som	  jo	  
hidtil	  har	  betalt	  for	  de	  
aflæsninger/data	  udenfor	  
kloakeret	  område	  (model	  2).	  	  
Randers	  Kommune	  har	  meddelt	  
at	  det	  må	  de	  ikke,	  men	  vil	  
undersøge	  det	  endnu	  engang.	  
	  
Derfor	  vil	  Randers	  Spildevand	  
udsende	  aftalerne	  til	  
vandværkerne,	  hvor	  der	  ikke	  
betales	  for	  disse	  oplysninger.	  
	  
Betaling	  for	  skyllevand	  
	  
Randers	  Spildevand	  kommer	  
med	  et	  oplæg	  til	  takster	  for	  
udledning	  af	  skyllevand	  –	  fire	  
forskellige	  takster.	  Disse	  
opdeles	  således:	  

1. Rensningsanlæg	  
2. regnvandssystem	  
3. Regnvandsledning	  

direkte	  til	  recipient	  
4. Regnvandsbassin	  uden	  

regnvandsledning	  
	  
Disse	  defineres	  af	  Randers	  
Spildevand	  således	  med	  
følgende	  takster:	  
Ad.	  1.	  Såfremt	  
filterskyllevandet	  ender	  på	  en	  

rensningsanlæg	  vil	  det	  ikke	  
medføre	  færre	  omkostninger	  
grundet	  indholdet	  i	  vandet.	  
Dvs.	  at	  der	  ikke	  vil	  kunne	  opnås	  
et	  lavere	  vandafledningsbidrag	  
hvis	  filterskyllevandet	  ender	  på	  
et	  rensningsanlæg.	  Taksten	  vil	  
her	  i	  2016	  være	  på	  27	  kr./m3	  
excl.	  moms.	  	  
	  
Ad.	  2.	  Såfremt	  
filterskyllevandet	  tilledes	  til	  
selskabets	  regnvandssystem	  og	  
gennem	  regnvandsbassin	  
holdes	  omkostningerne	  til	  
rensningsanlæg	  ude,	  hvilket	  vil	  
resultere	  i	  en	  takst	  på	  19,55	  
kr./m3	  excl.	  moms.	  
	  
Ad.	  3.	  Hvis	  filterskyllevandet	  
tilledes	  til	  selskabets	  
regnvandsledninger	  og	  
efterfølgende	  direkte	  til	  
recipient	  holdes	  
omkostningerne	  til	  bassiner	  og	  
rensningsanlæg	  ude,	  hvilket	  vil	  
resultere	  i	  en	  takst	  på	  18,54	  
kr./m3	  excl.	  moms.	  
	  
Ad.	  4.	  I	  det	  sidste	  tilfælde,	  hvor	  
filterskyllevandet	  tilledes	  til	  
selskabets	  bassiner	  og	  ikke	  via	  
ledninger	  vil	  det	  kun	  være	  
omkostninger	  der	  er	  relateret	  
til	  bassiner	  der	  indgår,	  hvilket	  
vil	  resultere	  i	  en	  takst	  på	  4,21	  
kr./m3	  excl.	  moms.	  
	  
Vi	  skal	  understrege	  at,	  hvis	  
skyllevandet	  udledes	  på	  anden	  
måde	  end	  til	  Randers	  
Spildevands	  anlæg,	  f.eks.	  eget	  
nedsivningsanlæg,	  skal	  der	  jo	  
ikke	  betales	  for	  udledningen.	  

Ligeledes	  skal	  det	  understreges	  
at	  prisen	  er	  en	  gennemsnitspris	  
inden	  for	  hver	  kategori.	  Det	  
betyder	  også	  at	  kan	  man	  ikke	  
acceptere	  den	  lavere	  pris,	  så	  
falder	  man	  ind	  under	  den	  høje	  
takst.	  
	  
Regulativ	  
Vi	  er	  nu	  så	  langt	  at	  regulativet	  
har	  været	  i	  Udvalget	  for	  miljø	  &	  
teknik	  og	  er	  blevet	  godkendt	  
der.	  Regulativet	  skal	  derefter	  i	  
økonomiudvalget	  (21.11.16)	  og	  
endelig	  i	  byrådet	  til	  
godkendelse.	  
	  
Når	  det	  er	  blevet	  endelig	  
godkendt	  fremsendes	  det	  til	  de	  
vandværker	  der	  hidtil	  har	  været	  
omfattet.	  
	  
Medlemsarrangement	  
	  
Vi	  arbejder	  på	  et	  arrangement	  i	  
det	  nye	  år	  med	  en	  temaaften	  
om	  samarbejde	  mellem	  
vandværkerne	  eller	  
sammenlægning	  af	  to	  eller	  flere	  
værker.	  Fra	  Danske	  
Vandværker	  kommer	  direktør	  
Allan	  Weirup	  og	  teknisk	  
rådgiver	  Henrik	  Blomhøj	  og	  
fortæller	  om	  mulighederne.	  Det	  
bliver	  den	  19.	  januar	  2017.	  
Nærmere	  invitation	  udsendes	  
senere,	  men	  kryds	  allerede	  nu	  
af	  i	  kalenderen.	  
	  
	  
Ledningsejerkoordine-‐
ring.	  
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Lovgivningen	  vedr.	  er	  i	  tidens	  
løb	  blevet	  ændret	  lidt.	  Randers	  
Kommune	  skriver	  derfor	  
følgende:	  
	  
Fremtidens	  koordinering	  af	  
gravearbejde	  
 
”Den	  nye	  vejlov	  stiller	  krav	  til	  at	  
alle	  gravearbejder	  på	  vejareal	  
skal	  koordineres.	  Det	  betyder	  i	  
praksis,	  at	  hver	  eneste	  gang	  et	  
vandværk	  skal	  grave	  i	  vejen,	  er	  
det	  nødvendigt	  at	  kontakte	  alle	  
andre,	  der	  kunne	  tænkes	  at	  
have	  en	  interesse	  i	  at	  grave	  i	  
vejen	  indenfor	  de	  kommende	  
år.	  Hvis	  man	  ikke	  sørger	  for	  det,	  
kan	  man	  faktisk	  selv	  flere	  år	  
senere	  komme	  til	  at	  hænge	  på	  
en	  ekstra	  regning.	  De	  firmaer,	  
som	  kommer	  og	  graver	  senere,	  
kan,	  hvis	  de	  ikke	  er	  blevet	  
spurgt	  i	  forvejen,	  sende	  en	  
regning	  svarende	  til	  de	  
udgifter,	  som	  de	  kunne	  have	  
sparet	  ved	  samgravning.	  
	  
Samtidigt	  lægger	  vejloven	  op	  
til,	  at	  der	  skal	  være	  et	  øget	  
fokus	  på	  at	  minimere	  generne	  
for	  bilister	  og	  øvrige	  trafikanter.	  
Det	  betyder,	  at	  Randers	  
Kommune	  vil	  til	  at	  indføre	  
”vejfred”	  på	  de	  overordnede	  
veje.	  Det	  betyder,	  at	  når	  et	  
gravearbejde	  er	  afsluttet,	  vil	  
det	  ikke	  være	  muligt	  at	  grave	  
igen	  før	  der	  er	  gået	  op	  til	  fire	  
år.	  Derudover	  vil	  Randers	  
Kommune	  stille	  øgede	  krav	  til	  
retablering	  af	  især	  veje,	  der	  for	  

nyligt	  har	  haft	  omfattende	  
arbejder.	  
	  
Som	  svar	  på	  de	  skærpede	  krav	  i	  
den	  nye	  vejlov,	  vil	  Randers	  
Kommune	  opfordre	  alle	  
graveaktører	  i	  kommunen	  om	  
at	  deltage	  i	  
”Koordineringsplanen”.	  
Koordineringsplanen	  er	  et	  
værktøj,	  hvor	  alle	  kan	  
indrapportere	  sine	  egne	  
projekter	  og	  samtidigt	  se	  alle	  
øvrige	  planlagte	  og	  tidligere	  
projekter.	  Dette	  værktøj	  kan	  
således	  bidrage	  til	  at	  skabe	  et	  
samlet	  overblik	  over	  hvem	  der	  
graver	  hvor	  og	  hvornår	  samt	  
hvor	  og	  hvor	  længe	  der	  er	  
vejfred.	  Udover,	  at	  
koordineringsplanen	  medvirker	  
til	  opfyldelse	  af	  vejlovens	  
bestemmelser,	  er	  den	  
væsentligste	  gevinst	  ved	  
systemet,	  at	  vi	  får	  langt	  større	  
mulighed	  for	  at	  koordinere	  
vores	  arbejde,	  således	  vi	  kan	  
grave	  samtidigt	  og	  derigennem	  
spare	  både	  tid	  og	  penge.	  
	  
Spørgsmål	  eller	  kommentarer	  
kan	  sendes	  til	  
Peter.Bro@Randers.dk.”	  
	  
I	  forbindelse	  med	  indføringen	  
af	  koordineringsplanen	  har	  
Vandrådet	  besluttet	  at	  tegne	  
sig	  for	  en	  fælles	  licens,	  som	  alle	  
vandværkerne	  har	  mulighed	  for	  
at	  tilslutte	  sig.	  
	  
De	  vandværker	  der	  ønsker	  at	  
tilslutte	  sig	  dette	  tilbud	  får	  
deres	  eget	  log	  in.	  Dette	  fås	  ved	  

at	  sende	  en	  mail,	  med	  
oplysning	  om	  vandværkets	  
navn,	  vandværkets	  
mailadresse,	  vandværkets	  
telefonnummer	  og	  endelig	  
navn	  på	  kontaktperson	  til	  
formand@randersvandraad.dk,	  
hvorefter	  loginoplysninger	  
fremsendes.	  
	  
Vandrådet	  arbejder,	  sammen	  
med	  Randers	  Kommune,	  på	  en	  
mulighed	  for	  at	  få	  vejledning	  i	  
brugen	  af	  koordineringsplanen,	  
men	  mere	  om	  dette	  når	  endelig	  
aftale	  er	  på	  plads.	  
	  
Overtagelse	  af	  
vandværker	  
	  
I	  løbet	  af	  2016	  har	  Verdo	  
overtaget	  to	  af	  vore	  
medlemmer.	  I	  Amtsavisen	  
læser	  vi,	  at	  Verdo	  mener,	  at	  de	  
er	  bedst	  til	  at	  konsolidere	  
drikkevandsektoren	  i	  Randers	  
Kommune.	  Det	  er	  vi	  ikke	  helt	  
enig	  i	  og	  vil	  i	  al	  stilfærdighed	  
gøre	  opmærksom	  på,	  at	  der	  
stadig	  er	  noget,	  som	  hedder	  
forbrugerejede	  vandværker.	  Og	  
når	  vi	  synes,	  det	  er	  vigtigt	  at	  slå	  
på	  tromme	  for	  det,	  er	  det	  fordi,	  
at	  der	  opstår	  en	  god	  synergi,	  
når	  ejer	  og	  forbruger	  er	  den	  
samme.	  Ejeren	  vil	  gerne	  have	  et	  
effektivt	  og	  veldrevet	  
vandværk,	  forbrugeren	  vil	  
gerne	  have	  sit	  drikkevand	  til	  
den	  bedst	  mulige	  pris,	  uden	  at	  
det	  går	  udover	  kvalitet	  og	  
forsyningssikkerhed.	  En	  
rapport,	  som	  
brancheorganisationen	  Danske	  
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Vandværker	  har	  fået	  
udarbejdet,	  viser	  endda,	  at	  de	  
forbrugerejede	  vandværker	  
generelt	  er	  de	  mest	  effektive	  
og	  samtidig	  de	  billigste.	  I	  
Randers	  Vandråd	  tror	  vi	  altså	  
på,	  at	  forbrugerejede	  
vandværker	  er	  godt	  for	  både	  
lokaldemokrati	  og	  
husholdningspungen.	  Vi	  er	  
selvfølgelig	  opmærksomme	  på,	  
at	  voksende	  administrative	  krav	  
gør	  det	  sværere	  og	  sværere	  at	  
drive	  vandværk,	  og	  det	  er	  
derfor,	  at	  vi	  lægger	  så	  stor	  vægt	  
på,	  at	  vandværkerne	  i	  vores	  
område	  i	  stigendende	  omfang	  
arbejder	  sammen	  for	  sammen	  
står	  vi	  stærkest.	  
	  
Det	  er	  trods	  alt	  ikke	  nogen	  
naturlov	  at	  fordi	  man	  er	  stor	  er	  
man	  også	  bedst.	  
	  
Vi	  kan	  til	  slut	  oplyse	  at	  Verdo	  
stadig	  ikke	  ønsker	  at	  indgå	  i	  
samarbejdet	  som	  medlem	  af	  
Vandrådet.	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  og	  god	  jul	  og	  
godt	  nytår	  til	  jer	  alle	  
	  
Vandrådet	  i	  Randers	  Kommune	  


