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Beretning 2012 
 

Bestyrelsen. 
Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev Mogens Lübker, formand for Skellerup Enge 
Pumpestation og Begtrup Vig Vandværk indvalgt i bestyrelsen. Ved konstitueringen af bestyrelsen 
blev Mogens valgt som sekretær. 
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret fint med en god fordeling af arbejdet. Vi har afholdt 5 
bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsens arbejde har været tilrettelagt. Samarbejdet med vandrådets 
sekretariat, Djurs Vand Erhverv har ligeledes været godt. Et samarbejde, vi forventer at fortsætte i 
det kommende år. 
 
Vandrådets arbejde i det forløbne år. 
Vandrådet har i det forløbne år arbejdet med en række tiltag, som jeg vil komme nærmere ind på i 
det efterfølgende: 

1. Samarbejdet med kommunen, specielt Vandforsyningsplanen 

2. Arrangementer 

3. Leverandøraftaler 

4. Vandrådets opgaver 

5. Hjemmesiden 

Samarbejdet med kommunen. 
Vandforsyningsplanen har også i 2012 været den væsentligste opgave i forhold til samarbejde med 
kommunen.  
Vandrådets repræsentation i følgegruppen ved undertegnede har naturligvis betydet, at vi har 
kunnet følge arbejdet på nærmeste hold og haft mulighed for at påvirke processen. Vi har bl.a. 
fået modificeret de oprindelige krav til budgetter og takstbladsgodkendelser.  Specielt i 
forbindelse med udpegningen af områdevandværkerne har jeg deltaget i de indledende møder 
med disse for at sikre en ensartet tilgang til de eventuelle forpligtelser områdevandværkerne 
kunne blive tillagt i planen. Vandforsyningsplanen blev medio december vedtaget af byrådet og 
sendt i høring hos vandværkerne i begyndelsen af januar 2013. Vandrådet fulgte op på dette med 
en gennemgang af planen den 30. januar 2013. 
Det er vandrådets opfattelse, at vi har fået en fornuftig vandforsyningsplan, som vil sikre at der 
også fremover kan leveres godt drikkevand fra kommunens private decentrale vandværker med 
en sikker forsyning. På den baggrund kan vi godt fastslå, at det gode samarbejde med den 
kommunale myndighed er fortsat med en gensidig positiv vilje til at fremme et smidigt 
samarbejde. 
 
Arrangementer 
I det forløbne år har vandrådet ud over repræsentantskabsmødet afviklet 4 arrangementer. 
Den 23. februar havde afholdtes kursus i vandanalyser baseret på FVD’s håndbog nr. 4 med 
Hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen som underviser. Et nyttigt kursus, hvor deltagerne fik et 
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indgående kendskab til problematikkerne omkring vandanalyser.  29 personer fra 15 vandværker 
deltog. Dette kursus blev den 8. marts fulgt op af et kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan 
baseret på FVD’s håndbog nr. 5, ligeledes med Jørgen Krogh Andersen som underviser. I dette 
kursus deltog 27 personer fra 13 vandværker. Den 20. september besøgte vandrådet Kamstrup, 
hvor 22 deltagere en gennemgribende gennemgang af Kamstrups ultralydsvandmåler Multical 21. 
Der blev givet en grundig indføring i de faciliteter denne vandmåler har samt de muligheder den 
giver for vandværkerne mht. automatisk registrering og aflæsning. Desuden give måleren 
forbrugeren udvidede muligheder for at følge forbruget ned til mindste detalje. Efterfølgende fik 
deltagerne en interessant rundvisning i fabrikken med den imponerende robotteknologi, som 
anvendes ved fremstillingen af målerne. Den 21. november arrangerede vi en tur til messen 
VandTek i Odense. VandTek messen afholdes hvert 3. år og er det sted, hvor alt nyt indenfor vand 
og vandbehandling præsenteres. Det blev en interessant og lærerig tur for de – desværre kun – 9 
deltagere, som var med på turen. 
Deltagelsen i vandrådets arrangementer har været beskeden. Deltagertallene svarer til at ca. 25% 
af medlemsvandværkerne har deltaget i et af kurserne. Ser vi på det samlede antal vandværker, 
der har været med har knapt 20 forskellige vandværker været med, svarende til ca. 1/3 af 
medlemmerne. 
Regner vi på antal personer, har i gennemsnit ca. 17 personer deltaget. Hvis vi blot forudsætter, at 
vore ca. 50 medlemsvandværker i gns. har 4 bestyrelsesmedlemmer har under 10%  af de 
personer, der i medlemskredsen beskæftiger sig med drift af vandværker deltaget i kurserne. Nu 
tilkommer det jo ikke mig at bestemme i denne sammenhæng, men jeg havde da nok håbet på en 
lidt større opbakning til vandrådets arrangementer. 
 
Leverandøraftaler: 
Vandrådet har som et af sine fokusområder at arbejde for at etablere fordelagtige 
leverandøraftaler for vandrådets medlemmer. Vi har allerede en aftale med BL Termografi om 
termografering til en meget fordelagtig pris, som kun gælder for vandrådets medlemmer. Aftalen 
gjaldt for 1 år og vi regner med at forny den i indeværende år. 
I samarbejde med Djurs Vand har vi forsøgt at lave en gunstig aftale om indkøb af elektroniske 
vandmålere fra Kamstrup. Der viste sig nogle juridiske spidsfindigheder i den sammenhæng, hvor 
vandrådet skulle forpligte medlemmer, som ville købe under aftalen, økonomisk. Dette kunne vi 
naturligvis ikke indgå i. Derfor bliver aftalen formentlig, at medlemmer af vandrådet, som vil købe 
hos Kamstrup kan købe på samme betingelser som Djurs Vand. Den endelige løsning er endnu ikke 
helt på plads. Allerede nu kan vandværker, der er medlem af vandrådet eller på en eller anden 
måde samarbejder med Djurs Vand Erhverv købe Kamstrups vandmålere til en lav pris gennem 
Djurs Vand. Kontakt selv Tonny herom. 
Desuden arbejder vi på etablering af aftaler om vandanalyser.  I eftersommeren udsendte vi i 
samarbejde med DVN et grundmateriale til medlemmerne som skulle danne basis for et udbud til 
de vandanalysefirmaer, som måtte være interesserede i at byde ind. Et materiale, som var 
nødvendigt, for at skaffe de nødvendige data til udbudsmaterialet. Desværre fik vi kun input fra 
under 20 vandværker, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at gennemføre udbuddet. Efterfølgende har 
vi ved gentagen henvendelse til medlemmerne fået mere input, så vi nu har ca. ½-delen af vore 
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medlemmer med. Det betyder, at vi kan gennemføre udbuddet og vi forventer der vil være et 
resultat i løbet af kort tid. 
Derudover har vi ideer til aftaler med forskellige andre leverandører, men det er endnu kun på 
tankestadiet. 
 
Andre aktiviteter. 
Vi havde lagt op til et udspil fra vandrådet omkring etablering af beredskabsplaner. Arbejdet 
hermed er i mellemtiden blevet overhalet af den nye bekendtgørelse om ledelsessystemer på 
vandværkerne. Disse ledelsessystemer vil bl.a. omfatte vandværkets beredskabsplan. Vi arbejder 
pt. i vandrådet med at etablere kurser for vandværkerne, som kan leve op bekendtgørelsens krav, 
uden man nødvendigvis skal deltage i FVD’s omkostningskrævende kurser. Vi vil inden for de 
nærmeste måneder præsentere den løsning vi finder bedst egnet, og som kan godkendes af 
kommunen. 
 
Som man har kunnet læse i VandPosten allerede i efteråret 2012 har Konkurrencestyrelsen 
indskærpet overfor FVD, at den hidtidige praksis med at koordinere salgsprisen for målerdata til 
spildevandsselskaberne er ulovlig. Dette må naturligvis også få konsekvens for den kollektive 
aftale, der er lavet med Syddjurs Spildevand, hvor alle vandværker afregnes til en pris på 25 kr. pr 
måler. Bestyrelsen vil i løbet af meget kort tid forholde sig til problematikken og tage kontakt til 
Syddjurs Spildevand med henblik på en drøftelse af, hvorledes selskabet har tænkt sig at håndtere 
den situation, at man nu skal lave op imod 60 individuelle aftaler med vandværker, der leverer 
vand til kloakerede ejendomme. Bestyrelsen vil efter drøftelserne med Syddjurs Spildevand 
komme med en anbefaling til vandværkerne om, hvorvidt den gældende aftale skal opsiges. 
 
Medlemssituationen 
Vi er i vandrådet 49 medlemmer, en tilbagegang på 3 medlemmer, som er vandværker, der i årets 
løb er nedlagt.  Af kommunens vandværker er ca. 60 % repræsenteret i vandrådet. Jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at opfordre jer til at snakke med de vandværker, I hver især kender, som 
ikke pt. er medlemmer. Der er god viden at hente gennem vore arrangementer og kurser, ligesom 
der er god økonomi i det.  
 
Lad mig slutte med at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i det 
forgangne år. Jeg håber vi kan fortsætte ad samme vej i det kommende år. 
 
Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingens debat. 
 
23. april 2012 
Syddjurs Vandråd 
 
 
Sven Weel,  
Formand 

http://www.syddjursvandraad.dk/

