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NYHEDSBREV
Kære medlemmer af
Vandråd Randers
Hermed sidste nyt i 2017.
EU har, som de fleste
efterhånden nok er bekendt
med, udstedt en forordning om
persondatabeskyttelse. Denne
er ved at blive implementeret i
dansk lovgivning og skal gælde
fra den 25. maj 2018.
Vi afholdt derfor en temaaften
om emnet. Her fik deltagerne
to hæfter med hjem, som er
udarbejdet af Danske
Vandværker. Vi er helt klar over
at det måske kan virke
uoverskueligt, men uanset om
man er tilhænger af denne
forordning eller ikke er det, så
er man omfattet af den.
Ved kommunalvalget i
november blev to fra vores
branche valgt til byrådet, så
derfor tillykke med valget til
Niels Erik Christensen og Anker
Boje.
Omvendt fik branchen ikke
valgt et bestyrelsesmedlem til
bestyrelsen i Vandmiljø
Randers. Her manglede blot
fem stemmer.
Folketinget har netop vedtaget
den nye LER-lov, som bl.a.
fastlægger at vandværkernes
ledningsnet skal digitaliseres og
der ændres kraftigt på svar
tiden på forespørgsler. Mere
om dette senere.

Indsatsplanlægningen for
Randers SYD er nu så langt at
det har været forelagt
koordinationsforum, som ikke
har haft bemærkninger hertil.
Det betyder at det nu er på vej
igennem det politiske system,
første step på udvalgsmødet i
Miljø & Teknik i februar.
Aftalen med Eurofins udløber
pr. 31.12.2017, men vi har
option på to år mere. Dette har
vi bedt dem om at få.
Den nye drikkevandsbekendtgørelse træder formelt
i kraft den 1. januar 2018. Heraf
følger ændringer i jeres
analyseprogram. Randers
Kommune vil på et tidspunkt
sende et forslag til
analyseprogram til hvert
vandværk. For nuværende er
det usikkert, hvornår det bliver,
idet den vejledning der
kommer til bekendtgørelsen
endnu ikke er kommet og først
forventes klar primo forår.
Indtil I har fået det nye
analyseprogram er det vores
opfattelse at I kan fortsætte
efter det gamle program.
Alternativt udarbejder I selv nyt
analyseprogram efter den nye
bekendtgørelse.
Vandmiljø Randers har udmeldt
følgende priser for
filterskyllevand i 2018:
På rensningsanlæg kr. 27,46
I regnvandsledning + bassin kr.
19,95
Asser Rigs Vej 54, Kristrup, 8960 Randers SØ
Cvr.nr. 31 56 21 98
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I regnvandsledning uden bassin
kr. 16,55
I regnvandsbassin uden ledning
kr. 6,35

Husk at Vandrådet har indgået
følgende aftaler, som frit kan
benyttes af medlemmerne:
Energi Danmark – indkøb af el
Eurofins – udtagelse og
analysering af vandanalyser
Envidan – koordineringsplan
Kamstrup – aftale om
målerkontrol

Venlig hilsen med ønsket om en
rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
Vandråd Randers

