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Vi håber, at det snart lysner, så vi kan mødes igen og få
en dialog om disse emner.

Kære medlemmer af Vandråd Randers
Det har været et meget anderledes år for alle, men vi
har som vandværker styr på driften, og der kommer
vand ud til forbrugerne hver dag. En dejlig stabil ydelse i
en lidt kaotisk periode. Selvom vi ikke hører fra forbrugerne hver dag, er jeg sikker på, at der sættes pris på
dette.
Vi vil i bestyrelsen gerne takke for de input om Vandrådets arbejde, som flere af jer har indsendt. Det er dejligt, at der er nogle idéer at arbejde videre med.
Nye retningslinjer for reaktion ved nitrat
Vandrådet har sidst deltaget i møde i Koordinationsforum den 1. december 2020, hvor forslag til nye retningslinjer for nitrat blev drøftet og både Vandrådet,
Danske Vandværker, DANVA, Vandplanudvalg Randers
(VPU) og Vandsamarbejde Randers Nord (VRN) har godkendt/accepteret disse, som tidligere beskrevet.
Retningslinjerne er den 14. december 2020 blevet godkendt på Randers Kommunes Miljø- og Teknikudvalg. Se
referat her.
Det betyder, at et vigtigt grundlag for det kommende
arbejde med udarbejdelse af indsatsplaner nu ligger
klar, og at dette arbejde kan igangsættes igen, efter en
længere pause.
Randers Kommune vil i dette nyhedsbrev fortælle mere
om dette, men fra bestyrelsens side kan det ikke siges
tydeligt nok, at dette bliver et ekstremt vigtigt stykke
arbejde, der nu ligger foran alle vandværker. Et arbejde,
der vil kræve god dialog med både myndighed, lodsejere i indvindingsoplandene, og selvfølgelig andre
vandværker i nærheden.
BNBO
Ligeledes er Randers Kommune nu ved at gå i gang med
at risikovurdere de af Staten udpegede BNBO’er (Boringsnære Beskyttelsesområder) og ligesom med indsatsplanerne venter der her et vigtigt arbejde for alle
vandværker. Bestyrelsen arbejder på at få stablet et temamøde på benene med information om både indsatsplanarbejdet og aftalerne omkring BNBO, men som alle
andre afventer vi lige pt. udviklingen omkring møderestriktioner.

Nyt forslag til regulativ
Vi er lidt bagefter på dette punkt, hvilket vi beklager,
men vi vil arbejde på at få dette kigget på snarest. Der
tages selvfølgelig udgangspunkt i forslaget fra Danske
Vandværker og DANVA. Vi vender tilbage snarest vedr.
dette.
Bestyrelsen på besøg
Som nævnt i sidste bestyrelsesmødereferat vil bestyrelsen tilstræbe at begynde bestyrelsesmøder med et besøg på et vandværk for at drøfte igangværende arbejde
og planer og på den måde få en dialog i gang. Mange
vandværker har helt sikkert gode historier, som kan deles med kollegerne på den anden side af forsyningsgrænsen. Det vil vi som bestyrelse gerne være med til at
dyrke mere. Vi har allerede fået henvendelse fra Øster
Bjerregrav Vandværk og tak for det.
Opdatering af hjemmesiden
Vi arbejder pt. på opdatering af hjemmesiden og forventer, at kan præsentere dette først i det nye år. Vi vil
forsøge at få plads til nyheder fra både kommune, Koordinationsforum og de respektive vandsamarbejder, så
det meste viden om aktiviteter på vandområdet kan findes her.
Farvel til Tånum Vandværk
Pr. 31. december 2020 udtræder Tånum Vandværk af
Vandrådet, da vandværket overtages af Verdo Vand.
Vi vil i bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at sige
tak for godt samarbejde til Tånum Vandværk og held og
lykke til Tånum Vandværks bestyrelse i tiden efter fratrædelse fra vandforsyningsarbejdet
.
Indlæg fra Randers Kommune
I efteråret 2020 har Teknik og Miljø arbejdet med at
lave et nyt sæt retningslinjer for beskyttelse af grundvandet med hensyn til nitrat. Undervejs er politikere,
vandværker og landbrug blevet inddraget og den 14.
december blev retningslinjerne godkendt i Miljø- og
Teknikudvalget med opbakning fra alle parter.
Udgangspunktet for retningslinjerne er, at grænseværdien på 50 mg/l skal overholdes samt, at forhøjet nitrat-
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indhold medfører en trinvis forøget overvågning. Stigende eller højt nitratindhold vil kræve yderligere udredning og evt. dyrkningsrestriktioner om nødvendigt
(se evt. mere i link tidligere i nyhedsbrevet). Der vil desuden blive udarbejdet en information om den
sundhedsmæssige betydning af nitratindholdet i drikkevandet til de vandværker, hvor det er relevant.

Næste nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev vil bl.a. indeholde indkaldelsen til
Vandrådets generalforsamling i 2021.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har Miljøstyrelsen udpeget omkring alle almene vandværksboringer. Det er hensigten, at al erhvervsmæssig brug af
sprøjtemidler indenfor disse skal stoppe – helst vha.
e aftaler samt kompensation mellem
vandværk og lodsejer. Det er kommunen, som vurderer,
om et stop for brug af sprøjtemidler er nødvendigt.
Kommunen vil også tage kontakt til både vandværker
og lodsejere, når det bliver aktuelt.

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår og ser frem
til arbejdet og samarbejdet i 2021.

Ønsker du at få noget med i næste nyhedsbrev, så send
en mail eller ring til bestyrelsen. Kontaktoplysninger er
på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Vandrådets bestyrelse

Både for arbejdet med indsatsplaner og med BNBO kan
vandværkerne forvente at blive inddraget direkte, når
det bliver aktuelt. Kommunen skal nok kontakte både
jer og de relevante lodsejere.
Randers Kommune har mange almene vandværker,
endnu flere vandværksboringer og rigtig mange lodsejere indenfor BNBO. Det er derfor et stort arbejde, der
venter. Deadline for at indgå frivillige aftaler er 31. december 2022, så der bliver travlt for alle parter de næste par år. Forventningen er, at kommunen når at tage
kontakt til alle vandværker i 2021 for at snakke grundvandsbeskyttelse og BNBO. Det vil derfor være en stor
hjælp for kommunen, hvis alle vandværker får overblik
over investeringer og planer for de kommende år – skal
der fx sløjfes eller etableres boringer eller indgås samarbejde med nabovandværket.
Forvaltningen har et stort ønske om at kunne invitere
alle vandværker til et fællesmøde i det kommende år. Vi
håber, at situationen omkring Covid-19 vil tillade dette.
God Jul og godt Nytår – vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde i 2021.

Agerskellet 7, 8920 Randers NV
CVR nr. 31562198
Side 2 af 2

