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Kære vandværksbestyrelse. 

De seneste år har budt på mange udfordringer for de almene forbrugerejede vandværker. Vi er blevet ud-
fordret på en lang række områder. 

I efteråret 2011 fik vi bekendtgørelse nr. 1024 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, som 
skærpede kravene til analyseprogrammer og kommunernes tilsyn med vandværkerne. I februar 2013 kom 
så bekendtgørelse nr. 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, som stiller krav til hygiejne 
regler og ledelsessystemer. Og fremover kan der komme krav til grundvandssikring med mulig etablering af 
BNBO-områder og indsatsplaner. 

Vandrådet tager disse udfordringer alvorligt. Vi har i det forløbne år arbejdet på at skaffe vandrådets med-
lemmer de bedst mulige forudsætninger for at kunne leve op til de skærpede krav på en forsvarlig og øko-
nomisk holdbar måde. 

For Vandrådets medlemmer har vi således i 2013 indgået en samarbejdsaftale med Eurofins om vandanaly-
ser, som giver medlemmerne væsentlig reducerede priser på prøvetagning og analyser. Information om 
samarbejdsaftalen kan findes på Vandrådets hjemmeside www.syddjursvandraad.dk/leverandøraftaler. 

I efteråret 2013 gennemførte Vandrådet i samarbejde med DVN – Dansk Vand- og Naturcenter et pilotpro-
jekt for 9 vandværker. Med Vandrådet som initiativtager er der udarbejdet et kursuskoncept i vandværks-
hygiejne, vandværksdrift og ledelsessystemer for vandværkets bestyrelse og vandværkspasser, som følger 
kravene i bekendtgørelse nr. 132. Syddjurs kommune har godkendt kurset som fyldestgørende for at opfyl-
de bekendtgørelsens krav. 

Kurset vil blive udbudt i foråret (april / maj måned) og efteråret (oktober måned) 2014 til alle kommunens 
vandværker, så man kan nå at gennemføre kurset og etablere de fornødne tiltag inden udløbet af 2014, 
som er kravet i bekendtgørelsen.  

Prisen for kursusdeltagelse inklusive oprettelse af ledelsessystem er for medlemmer af Vandrådet 12.000 
kr. + moms pr. vandværk, hvor vandværket har mulighed for at have 3 deltagere med. For vandværker, 
som ikke er medlem af vandrådet, forventes prisen at blive 15.000 kr. + moms. Yderligere information om 
kurset kan findes på hjemmesiden www.syddjursvandraad.dk/kvalitetssikring 

Vi vil gerne fra Vandrådets side opfordre jer til at deltage i kurserne, som bidrager til sikring af drikkevands-
kvaliteten, så vi kan leve op til vores mål om at levere forbrugeren rent og godt drikkevand af høj kvalitet. 

Endelig vil vi opfordre de vandværker, som endnu ikke er medlem af vandrådet til at melde sig ind. Der er 
penge at spare alene på tilslutning til samarbejdsaftalen med Eurofins 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår ser vi frem til et godt samarbejde i 2014. 

Med venlig hilsen 

Syddjurs Vandråd 
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