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Beretning for 2015 
 
Min beretning for 2015 vil omhandle flg. punkter: Bestyrelsen, Samarbejdet med kommunen, Den politiske vinkel, 
Lovgivning, Arrangementer, Leverandøraftaler, Betaling for måleroplysninger og Medlemssituationen. 

 
Bestyrelsen. 
Ved repræsentantskabsmødet i 2015 var der genvalg til Kurt og Stig. Aage fra Øksenmølle-Fuglslev Vandværk blev 
indvalgt i bestyrelsen, efter at han var trådt ind fra suppleantposten. Ved konstitueringen blev posterne fordelt som 
hidtil. 
Til suppleantposten var der kampvalg mellem John Neimann fra Djurs Vand og Jan Fisker fra Fuglsø Strand Vandforsy-
ning, hvor Jan Fisker blev valgt. På baggrund af valgresultatet valgte Djurs Vand efterfølgende at melde sig ud af Vand-
rådet. Det skete med virkning fra 31.12.2015. I efteråret 2015 meddelte Jan Fisker, at han var udtrådt af Fuglsø Strand 
Vandforsynings bestyrelse og som følge heraf også fratrådte som suppleant i Vandrådets bestyrelse. Bestyrelsen be-
sluttede at lade pladsen være vakant indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2016. 
Som følge af Djurs Vands udmeldelse besluttede bestyrelsen at stoppe samarbejdet med Djurs Vand om sekretariats-
funktionen og hosting af hjemmesiden. Efter undersøgelse af forskellige muligheder blev det besluttet at lægge sekre-
tariatsfunktionen hos DVN, som vi har udviklet vores kurser sammen med. Vi har et rigtig godt samarbejde med Dor-
the. Djurs Vands udmeldelse og flytningen af sekretariatet har ikke påvirket Vandrådets økonomi, idet vi har opnået 
en besparelse på sekretariatsfunktionen svarende til det mistede kontingent fra Djurs Vand. 
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret fint med en god fordeling af arbejdet. Vi har i 2015 afholdt 6 bestyrelsesmø-
der. Vandrådet har i 2015 haft en god økonomi. Vi fik et overskud på ca. 18.000 kr. mod et samlet underskud de fore-
gående 2 år af samme størrelse. Stig vil komme ind på detaljerne under forelæggelsen af regnskabet. 
 
Samarbejdet med kommunen. 
Vandforsyningsplanen, som regulerer og styrer kommunens politik for vandforsyningen til borgerne, har nu været i 
kraft i godt 2 år. Det er vores opfattelse i Vandrådet, at udmøntningen af planen i praktiske tiltag forløber hensigts-
mæssigt under hensyntagen til såvel de lovgivningsmæssige krav som hensynet til de enkelte vandforsyninger og de-
res forpligtelser til at leve op til planens krav. 
Vandforsyningsplanen specificerer bl.a. de områder, hvor det kommunale tilsyn vil koncentrere sin indsats. I 2015 har 
kommunen fortsat tilsynet med rentvandstanke og højdebeholdere. Iflg. planen skulle beredskabsplaner og indvin-
dingstilladelser behandles i 2015. Kommunen har udarbejdet en generel beredskabsplan for kommunen som helhed. 
På baggrund heraf er der udarbejdet en skabelon, der kan anvende som model for den enkelte vandforsynings egen 
beredskabsplan. 
Det er stadig Vandrådets opfattelse, at vi har en fornuftig vandforsyningsplan, som sikrer, at der også fremover kan 
leveres godt drikkevand fra kommunens private decentrale vandværker med en sikker forsyning.  
Kommunen vil i år gå i gang med en revision af vandforsyningsplanen, bl.a. med udspring i den nyligt gennemførte 
statslige grundvandskortlægning og i, at indvindingstilladelser skal fornyes. Den nye vandforsyningsplan vil komme til 
at gælde fra 2017 til 2023. Der er allerede taget hul på en revurdering af vandforsyningsstrukturen med planer om en 
reduktion af antallet af områdevandværker. Kommunen skal desuden på grundlag af grundvandskortlægningen udar-
bejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen, hvilket kommer til at berøre vandværkerne. Vandrådet har over for 
kommunen lagt op til etablering af en følgegruppe, hvor vandrådet og dets medlemmer ønsker at deltage med størst 
mulig indflydelse i lighed med sidst. 
Vi havde et møde med kommunen den 3. december 2015 om pumpestationsproblematikken. På mødet blev der gen-
nemgået et forslag til nyt standardregulativ udarbejdet af Vandrådet i samarbejde med Danske Vandværkers juridiske 
afdeling. Kommunen var ikke begejstret for at ændre det nuværende fællesregulativ. Man ønsker i stedet det nuvæ-
rende regulativ bragt up-to-date med administrative rettelser. Pumpestationsproblematikken mener man kan løses 
gennem en tilføjelse til de involverede vandværkers regulativ. Oplægget til nyt standardregulativ blev sendt til kom-
munens jurister og efterfølgende behandlet på et nyt møde i marts 2016. Herfra er der stadig ikke nogen løsning, og vi 
afventer et nyt oplæg fra kommunens jurister. 
Det er vores oplevelse, at det gode samarbejde med den kommunale myndighed er fortsat med en gensidig positiv 
vilje til at fremme et smidigt samarbejde. 
 
Den politiske vinkel 
Tirsdag, den 26 maj arrangerede Vandrådet en debataften i Erhvervscentret i Mørke med politikerne fra NTM-
udvalget om deres holdning til den fremtidige vandværksstruktur i kommunen. Debatmødet blev besøgt af ca. 60 
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vandværksfolk. Vi fik en god debat med politikerne baseret på indledende oplæg af henholdsvis direktør for Danske 
Vandværker, Allan Weirup og direktør for Aarhusvand, Lars Schrøder som advokerede for henholdsvis decentraliseret 
og centraliseret vandforsyning. Konklusionen på mødet var, at Syddjurs kommunes politikere overordnet set går ind 
for en decentral vandforsyning. 
 
Lovgivningen 
Der stilles stadig nye krav til os. Senest med håndhævelsen af kravet om regnskabsaflæggelse i henhold til årsregn-
skabsloven, som nu skal gælde for alle vandværker – også de allermindste. Det er nu ikke længere godt nok med et 
indtægt-udgift regnskab. Nu skal der i princippet laves periodeafgrænsning og værdiopgørelser, ligesom regnskabet 
ikke må udvise over- eller underskud, men opgøres efter principper, som man skal være regnskabskyndig for at forstå. 
Og det er med garanti ikke det sidste, vi kommer ud for. Danske Vandværker holder løbende deres hjemmeside opda-
teret med aktuelt lovstof. Min opfordring til jer er derfor, at I holder øje med de informationer, der kommer her for at 
være opdateret på lovgivningen.  
 
Kursusaktivitet 
Vi har i 2015 ikke udbudt kursusaktivitet, da der ikke har været efterspørgsel for det. Vi ved, at kommunen i løbet af 
2016 vil fokusere på, om alle vandværker er på plads med henholdsvis hygiejne- og driftskurser iht. bekendtgørelse nr. 
132. Jeg vil derfor opfordre de vandværker, som ikke er på plads, til at sikre sig dette. 
Vandrådet gennemfører ultimo maj 2016 et kursus som kan klæde medlemmerne på til at have fundamentet i orden 
til at drøfte den kommende indsatsplanelægning. 
Derudover har vi, inspireret af et projekt, DVN har initieret i Norddurs kommune sammen med Trustrup-Lyngby Vand-
værk, om ”Vandværket i Skolen”, forsøgt at etablere et lignende projekt i Syddjurs kommune. Ideen i projektet var at 
koble skolens undervisning om vand sammen med et rigtigt vandværk, for at lære børnene og derigennem deres for-
ældre og bedsteforældre noget om, hvad sikkert drikkevand er for en størrelse. En masse af skolens fag kunne inddra-
ges. Desværre var responsen hertil fra kommunens side stort set lig nul. 
 
Arrangementer 
Vi har i 2015 afviklet 1 arrangement ud over debatmødet med politikerne. Vi havde en temaaften med følgende em-
ner:  

 Forbrugsafregning og det årlige regnskab v/Niels Bach Vinther og Marie Nervø Sørensen, Elbek & Vejrup. 

 Ledningsregistrering og ansvar m.m. v/Jesper Thvilum, Thvilum ApS. 

 Syddjurs Vandråds sekretariat v/ Dorthe Michaelsen, DVN 

 Oplæg til lokalt samarbejde mellem vandværket og skolen v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN 
Et meget velbesøgt arrangement med 65 deltagere. 
Desuden havde vi Eurofins til at holde indlæg omkring bakteriologi og drikkevandssikkerhed på repræsentantskabs-
mødet i 2015. 
Af kommende arrangementer kan vi nævne det tidligere omtalte kursus ultimo maj, samt besøg hos Aarhusvand den 
27. september. 
 
Leverandøraftaler: 
Vi har i 2015 indgået nye leverandøraftaler, og vore hidtidige leverandøraftaler løber fortsat. 

1. Termografering 
Vores aftale med BL Termografi om termografering som gjaldt for 2014 er fornyet i 2016. Den i forvejen gunstige pris 
blev reduceret i forhold til tidligere.  

2. Vandmålere 
I og med Djurs Vand meldte sig ud af Vandrådet ophørte vores tidligere aftale om at købe Kamstrupmålere under 
Djurs Vands aftale. Vandrådet har i stedet indgået direkte aftale med Kamstrup, som er lige så gunstig. Aftalen baserer 
sig på, at vandværkerne går sammen i puljer om bestillinger for at opnå den bedste pris.  

3. Vandanalyser 
Vandrådets samarbejdsaftale med EUROFINS, som vandrådets medlemmer har mulighed for at tilslutte sig er også 
velfungerende. Samarbejdsaftalen startede 1. september 2013 og løber frem til 1 september 2017 med mulighed for 
forlængelse i 1 år. Den giver vandværkerne nogle meget favorable priser på alle prøvetagningsprogrammer. Samar-
bejdsaftalen gælder kun for medlemmer af Syddjurs Vandråd. Vi har i vandrådet kun hørt positivt om aftalen. 

4. Thvilum 
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Vi har indgået aftale med Thvilum om ledningsregistrering og digitale kort over ledningsnettet. Aftalen giver medlem-
merne fordelagtige priser på opmåling og op til 50% rabat i årsabonnementet samt 10% på forskellige ydelser.  

5. Rønde Sparekasse 
Der er indgået en aftale med Rønde Sparekasse, om fordelagtige ind- og udlånsvilkår. Vilkårene er bedre end de vilkår 
Danske Vandværkers bankaftale. 

6. NRGi 
Vi har indgået aftale med NRGI – ganske vist først her i 2016 – om elleverancer. Der er forskellige modeller. Den pt. 
mest fordelagtige er levering af el til spotpris + 1,5 øre pr. kwh i handelstillæg. (18.4. var spotprisen 15,38 øre/kwh) 
 
Betaling for måleroplysninger. 
Jeg omtalte dette punkt i beretningen sidste år, hvor vi afventede Danske Vandværkers anke af bornholmerdommen. 
Den anke er nu afgjort og vandværket tabte. 
Det betyder, at Spildevandsselskaberne bl.a. efter anbefaling fra DANVA lægger op til kun at betale for måleroplysnin-
ger i henhold til præmisserne i dommen. Vi har haft møde med Syddjurs Spildevand om det, og vi berørte emnet på 
temamødet i november.  Syddjurs Spildevand har ca. 60 aftaler for øjeblikket. Disse skal opsiges og genforhandles, 
hvis de ønsker en lavere pris. Derfor har de lagt op til at lave en fælles aftale med vandrådets medlemmer, som ligger 
omkring 12 – 16 kr. pr. måleroplysning. I dag betales der ca. 25 kr. Vi foreslog at få nogle af vore medlemmer til at 
opgøre omkostningerne efter dommens retningslinjer, og så fastsætte en pris ud fra dette. Vi har imidlertid ikke kun-
net få fat i et tilstrækkeligt datagrundlag, og de tal, vi har fået, indikerer, at omkostningerne ligger lavere end spilde-
vandsselskabets udspil. Hvis der fra medlemmerne er mandat til, at vi arbejder videre og indgår en aftale på medlem-
mernes vegne i det niveau, som er omtalt ovenfor, vil vi gøre det. Ellers vil vi overlade det til hvert enkelt vandværk at 
forhandle individuelle aftaler. 
 
Medlemssituationen 
Vi er 57 medlemmer i vandrådet, samme antal som forrige år. Af kommunens vandværker er knapt 70 % repræsente-
ret i vandrådet. Det er flot, men jeg vil alligevel benytte lejligheden til også i år 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. Også en tak til 
Dorthe, som har gjort en stor indsats i forbindelse med at flytte sekretariatet fra Djurs Vand. Jeg håber vi kan fortsæt-
te ad samme vej i det kommende år. 
 
Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingens debat. 
 
19. april 2016 
Syddjurs Vandråd 
Sven Weel, Formand 


