november 2018

Vandråd Randers
www.randersvandraad.dk

Nr. 3

NYHEDSBREV
Kære medlemmer af
Vandråd Randers
Hermed sidste nyhedsbrev i år.

Fælles
grundvandsbeskyttelse
Vi arbejder stadig med at få
etableret et fælles system i
Randers Kommune, som oplyst
på generalforsamlingen i april,
til grundvandsbeskyttelse.
Bestyrelsen hentede i den
forbindelse oplysninger om
hvordan man bl.a. havde gjort i
Tønder, Sønderborg, Ålborg og
Århus.
Det stod ret hurtigt klart at den
model man, i rigtig mange år,
har brugt i Århus var en model
der måske også kunne bruges
hos os. Bestyrelsen holdt derfor
et møde med Jens Østerby,
Randers Kommune og Anders
Kaa, Malling Vandværk. Jens
Østerby orienterede os om
hvilke muligheder vi har og
Anders Kaa orienterede om
hvordan det fungerede i Århus.
Bestyrelsen udarbejdede derfor
et forslag til hvordan et sådant
samarbejde kunne se ud. Dette
forslag blev præsenteret for
Vandmiljø Randers A/S og
Verdo Vand A/S. Vi blev ret
hurtigt enige med Vandmiljø
Randers A/S om hvordan
oplægget skulle se ud. Verdo
Vand A/S derimod endte med
en blank afvisning af det
forelagte forslag, idet det ikke

var foreneligt med deres
strategi.
Det har været bestyrelsens
holdning at vi skulle have
inddraget de kommunalt ejede
forsyningsselskaber og helst på
frivillig basis.
På den baggrund har
bestyrelsen arbejdet videre
med Vandmiljø Randers A/S om
etablering af en fælles
grundvandsbeskyttelse. Det
stod hurtigt klart at vi havde en
fælles interesse heri.

Temaaften
Med baggrund i den fælles
grundvandsbeskyttelse
afholder vi en temaaften
torsdag
d. 7. februar 2019
Sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen. Randers Kommune
har givet tilsagn om at
orientere om kravene i
indsatsplanen, som danner
baggrund for forslaget om
fælles grundvandsbeskyttelse.
Derefter vil bestyrelsen
præsentere et forslag til,
hvordan en sådan aftale kunne
se ud.
Der bliver udsendt invitation,
når vi har fundet frem til
egnede lokaler.

Koordineringsplanen
Da ikke mange af vore
medlemmer har brugt
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koordineringsplanen fra
Envidan, så ophører denne med
året udgang. Endvidere er
lovgivningen vedr. LER blevet
ændret således at de ting der
var i koordineringsplanen nu
findes i LER. Se det særskilte
referat fra ledningsejermødet,
som tidligere er udsendt.
De af jer der har brugt den kan
lave en annonce i LER i stedet.

Vandanalyseplaner
Randers Kommune har nu i
snart et par måneder udsendt
forslag til vandanalyseplaner til
vandværkerne. Det er vigtigt at
I forholder jer nøje til forslaget
inden I accepterer det. Kristrup
Vandværks kontrolprogram
udsendes, efter aftale, sammen
med forslaget, men kun til
inspiration, idet det kun er jer
der har kendskabet til netop
jeres vandværk.
Vandrådet har ikke været
involveret i de enkelte
analyseplaner. Vi har dog
bidraget med ideer og
konstruktiv kritik til den
skabelon der er brugt.

Målerkontrol
Vær opmærksom på at
vejledningen vedr.
målerkontrol nu er ændret,
således at der står at de som
udgangspunkt bør, ikke skal,
kontrolleres hvert niende år.
Her er der altså blødt en del op
i forhold til hvad der tidligere
har været gældende. Kontakt
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Danske Vandværker for råd,
hvis I har målere der har siddet
i 6 år nu eller i nærmeste
fremtid.
Nyt er også at det meste nu er
vandværkets ansvar bl.a. at
gøre rede for hvorfor I gør, som
I gør, mht. målerkontrol.

Medlemsfordele
Vandrådet har indgået følgende
aftaler:
Energi Danmark – indkøb af el
Eurofins – udtagelse og
analysering af vandanalyser
Kamstrup – aftale om
målerkontrol
Vi vil gerne anbefale at I bruger
de forhandlede tilbud, idet de
jo i modsat fald blot vil blive
opsagt.
Disse var ordene for denne
gang. I er altid velkomne til at
henvende jer til bestyrelsen
med konkrete ønsker hvad
Vandrådet skal arbejde med.
Med venlig hilsen og ønsket om
en glædelig jul og et godt nytår
Vandrådet i Randers Kommune
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