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Kære medlemmer af vandrådet
i Randers Kommune.
Vandrådet håber I alle er kommet godt ind i det nye år.

Randers Spildevand A/S
Vandrådet har deltaget i et
enkelt møde med RS, hvor de
enkelte aftaler blev
gennemgået og RS redegjorde
for deres holdning til de enkelte
aftaler.
Model 1: her udsender RS
aflæsningskort og afleverer
aflæsningerne til de enkelte
vandværker uden beregning.
Her ønsker RS ikke at lave
ændringer, men vandrådet kan,
efter råd fra Danske
Vandværker, ikke anbefale vore
medlemmer at indgå denne
aftale. Årsagerne hertil er at RS
ikke, med loven i hånden, kan
skaffe sig adgang til måleren, i
forbindelse med manglende
måleraflæsning,
kontrolaflæsning m.v., men kan
alene skønne forbruget. Det
betyder at det er vandværket
der hænger på
fejlaflæsninger/manglende
aflæsninger. Ansættes der efter
skøn kan det jo gå begge veje,
men det er altid vandværket
der har problemet med
inddrivelse af gælden uanset
om det sker efter konkrete
aflæsninger eller på grundlag af
fejlaflæsninger.
Model 2: her afleverer
vandværket grunddata og
måleraflæsninger til RS. Her har
RS spillet ud med en pris der er

helt uacceptabelt for os, idet
det oplæg de er kommet med
vil betyde en nedgang på over
33 % og det vil kun gælde
indenfor kloakeret område. I
ikke kloakeret område betales
der ikke for oplysningerne. Da
det først skal gælde for
oplysninger i 2016, så er vi
endnu ikke færdige med at
forhandle om denne.
Model 3: RS udsender
aflæsningskort og opkræver
afgifter, som de efterfølgende
afregner til vandværket. Af
samme årsager, som under
model 1, kan vandrådet ikke
anbefale sine medlemmer at
indgå denne aftale.
Model 4: denne aftale
fortsætter i 2016, hvorefter det
er planen at RS fra 2017 selv
opkræver
vandafledningsafgifterne.
Denne aftale er vandrådet ikke
færdige med at forhandle om,
idet vi mener at vi har nogle
gode argumenter for at
fastholde denne aftale. En
enkelt afgørende ændring i
denne er at man heller ikke her
vil betale for oplysninger i ikke
kloakeret område.

Betaling for afledning af
skyllevand
Randers Spildevand har
udsendt et brev, til alle de
vandværker der i BBR er
registreret en tilslutning til
kloak, om at de skal betale
vandafledningsbidrag fra
1.1.2016 af det afledte
spildevand.
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Meningen med brevet er at
finde ud af hvor mange
vandværker der afleder til
kloak. Det er derfor vigtigt at I
melder tilbage om I afleder til
kloak.
Vi orienterede i sidste
nyhedsbrev om at der ikke skal
betales for udledning til
regnvandsledning. Dette siger
”Bekendtgørelse af lov om
betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber
m.v.” imidlertid at det skal der.
I samme bekendtgørelse åbnes
der op for at man kan blive
fritaget eller få det til nedsat
takst. Dette har RS imidlertid
oplyst to vandværker om at
dette ikke kan imødekommes.
Om der kan blive tale om
afledning til nedsat takst, kan
de desværre ikke oplyse noget
om på nuværende tidspunkt.

Nyt regulativ
Vandrådet er gået i gang med
at arbejde med et nyt regulativ.
Vi forventer at være færdige
med arbejdet før
generalforsamlingen i 2016.

Rammeaftale –
vandanalyser
HUSK at vandrådet har indgået
en aftale med Eurofins om
udtagelse af vandanalyser.
Ved tilmelding oplyser I blot at I
er medlem af Vandrådet i
Randers Kommune.
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Rammeaftale - el:
HUSK at vandrådet har indgået
en rammeaftale med Energi
Danmark.
Se tidligere udsendt materiale
eller find det på vores
hjemmeside.

Medlemskab af
vandrådet
Er dit nabovandværk ikke
medlem af vandrådet, så giv
dem en opfordring til at melde
sig ind. Jo flere vi er, jo mere
lydhøre bliver vore
samarbejdspartnere, som f.eks.
kommunen.
Tilslutter man sig de aftaler
vandrådet har indgået, f.eks.
med Eurofins, så er
kontingentet mere end tjent
hjem.

Forslag til
arrangementer
Har du forslag til et
arrangement, som du syntes
vandrådet skal arrangere, så
kontakt en fra bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Vandrådet i Randers Kommune
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