Vandråd Randers
SE. NR. DK – 31 562 198
Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ

20. december 2018
Byrådet i Randers Kommune
Miljø- & Teknikudvalget

Høringssvar vedr. klima-, natur- og miljøpolitikken i Randers Kommune
Vandrådet i Randers Kommune ønsker hermed at afgive
høringssvar til det af Byrådet udsendte forslag til Klima-, Natur- og
miljøpolitik.
Vandrådet vil i dette svar fokusere på to afsnit:
• Biodiversitet
• Rent drikkevand
Biodiversitet: her ser Vandrådet positivt på skovrejsning, i
særdeleshed, hvis det kombineres med indsatsen for
grundvandsbeskyttelse.

Fakta boks
• Interesseorganisation for
vandværkerne i Randers
Kommune
• Pt. 55 medlemsvandværker
• Medlemmerne udpumper
2,6 mill. m3
• Medlemmer repræsenterer
14.000 ejere
• Repræsenteret i
Koordinationsforum
• Udarbejder fælles regulativ
• Indgår fælles indkøbsaftaler

Rent drikkevand: I Vandrådet hilser vi initiativer til
grundvandsbeskyttelse velkommen. Vi mener vandkvaliteten er
vigtig, og vi bidrager meget gerne til en fælles indsats om at sikre
rent og sundt drikkevand på både kort og lang sigt. Vores grundholdning er at indholdet af
skadelige stoffer skal så langt ned som muligt.

Vandrådet bakker op om vandforsyningsplanens mål om at fastholde en decentral
vandforsyningsstruktur i Randers Kommune. Hovedparten af de almene vandforsyninger er drevet
af frivillig arbejdskraft, og derfor er det vores vurdering at indsatsen ift. grundvandsbeskyttelse skal
løftes ud af de enkelte bestyrelser og løses centralt, men stadigvæk med ejerskab og
beslutningskompetence hos vandværkerne.
Det er Vandrådets vurdering, at opgaven med at planlægge, prioritere og finansiere indsatsen til
grundvandsbeskyttelse løftes bedst, ved etablering af et tværgående, økonomisk forpligtende
samarbejde. Dette er i vores øjne fint foreneligt med en decentral struktur, hvor det enkelte
vandværk fortsat har sin selvstændighed og sin eksistensberettigelse.
Vandrådet ser helst at opgaven løftes via et frivilligt samarbejde, hvor alle vandværker deltager.
Vores sondering har imidlertid indikeret, at det ikke er muligt at få alle med. Vandrådet, herunder
Vandmiljø Randers A/S, er indstillet på at fortsætte en proces hvor de værker, der ønsker
samarbejdet, fortsætter alene. Der er nogle juridiske udfordringer forbundet hermed og der er til
vores viden ikke erfaringer med denne model fra andre kommuner. Alternativet er at
kommunalbestyrelsen påbyder et samarbejde med reference til vandforsyningsloven. Skulle dette
blive udfaldet, vil vi også gå konstruktivt ind i et samarbejde på denne præmis.
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Vandrådet vil gerne pointere at det er en stor og kompleks opgave vandforsyningerne generelt står
overfor. Der er mange hensyn, der skal afvejes og det reelle arbejde med grundvandsbeskyttelse
kan først for alvor gå i gang når indsatsplanerne forelægger. Vandrådet vil i den sammenhæng
appellere til at formelle krav og tidsfrister udmøntes således, at det er muligt at realisere disse med
de ressourcer, der kan opnås enighed om. Forudsætningen for at dette lykkes kræver tæt dialog
med Byrådet og myndigheden.
Derfor ser Vandråd Randers positivt på det fremlagte forslag til ny Klima-, Natur- og miljøpolitik i
Randers Kommune.
Venlig hilsen
Vandråd Randers

Michael Mose/formand
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