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Beretning for 2014 
 
Min beretning for 2014 vil omhandle flg. punkter: Bestyrelsen, Samarbejdet med 
kommunen, Den politiske vinkel, Lovgivning, Arrangementer, Leverandøraftaler, Øv-
rige aktiviteter og Medlemssituationen. 

 
Bestyrelsen. 
Ved repræsentantskabsmødet i 2014 var der genvalg til de 2 bestyrelsesmedlem-
mer, som var på valg. Ved samme lejlighed blev Aage Nielsen fra Øksenmølle-
Fuglslev Vandværk genvalgt som suppleant. Ved konstitueringen blev posterne for-
delt som hidtil. 
Pr. 31. december udtrådte Søren Høgh af bestyrelsen, idet hans medlemskab af 
Djurs Vands bestyrelse ophørte. Ifølge Vandrådets vedtægter skal vore bestyrelses-
medlemmerne være medlem af et medlemsvandværks bestyrelse, hvorfor Søren 
ikke kunne fortsætte i Vandrådets bestyrelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til t 
takke Søren for hans arbejde i Vandrådet gennem flere år.  
I Sørens sted indtrådte Aage som bestyrelsesmedlem pr. 1. januar 2015. 
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret fint med en god fordeling af arbejdet. Vi har 
afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsens arbejde har været tilrettelagt. Sam-
arbejdet med vandrådets sekretariat, Djurs Vand Erhverv har ligeledes været godt. 
Et samarbejde, vi forventer at fortsætte i det kommende år. 
 
Samarbejdet med kommunen. 
Kommunens vandforsyningsplan, som regulerer og styrer kommunens politik for 
vandforsyningen til borgerne har nu været i kraft i godt 1 år.  
Det er vores opfattelse i Vandrådet, at udmøntningen af planens intentioner i prak-
tiske tiltag forløber hensigtsmæssigt under hensyntagen til såvel de lovgivnings-
mæssige krav som hensynet til de enkelte vandforsyninger og deres forpligtelser til 
at leve op til planens krav. 
I vandforsyningsplanen specificeres bl.a. de indsatsområder, hvor det kommunale 
tilsyn vil koncentrere sin indsats. I 2014 påbegyndte kommunen tilsynet med rent-
vandstanke og højdebeholdere, som det indgår i vandforsyningsplanen. En del af os 
har allerede haft besøg og de resterende af os vil få det i løbet af 2015. Det er vores 
indtryk at disse tilsyn forløber godt og i et fornuftigt samarbejde med kommunen  
Iflg. planen vil det i 2015 yderligere være områderne omkring beredskabsplaner og 
indvindingstilladelser, der tages fat på. Vi ved, at kommunen er i gang med at udar-
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bejde en generel beredskabsplan for kommunen som helhed, og det er aftalt med 
kommunen, at denne beredskabsplan kan udmøntes i en rammeplan, som den en-
kelte vandforsyning kan anvende som model for sin egen beredskabsplan. 
Det er stadig vandrådets opfattelse, at vi har fået en fornuftig vandforsyningsplan, 
som vil sikre at der også fremover kan leveres godt drikkevand fra kommunens pri-
vate 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. 
 
Den politiske vinkel 
I den offentlige debat har de seneste års forureningssager i kommunen givet anled-
ning til at nogle af kommunens politikere har antydet ønsker om ændring af struktu-
ren i vandforsyningen i retning af færre, men større vandværksenheder. Formanden 
for Natur- Teknik og Miljø-udvalget Per Dalgaard har i 2015 taget denne tråd op og 
fremført udtalelser, som kan tyde på at det i hvert fald er hans holdning. På den 
baggrund arrangerer Vandrådet tirsdag, den 26 maj kl. 19.00 en debataften i Er-
hvervscentret i Mørke med politikerne fra NTM-udvalget deres holdning til den 
fremtidige vandværksstruktur i kommunen. Nærmere indbydelse udsendes til vand-
værkerne, men vi opfordrer allerede nu til at I reserverer datoen. 
 
Lovgivningen 
Vi oplever stadig nye krav til vores kontrol med drikkevandskvalitet. Bekendtgørelse 
nr. 1024 fra oktober 2011 blev i marts 2014 erstattet af Bekendtgørelse nr. 292 om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Denne bekendtgørelse strammer 
op på de krav, som nr. 1024 specificerede. En af de vigtige ting i den nye bekendtgø-
relse er, at der er tilføjet 3 nye pesticider, der skal testes for – med yderligere om-
kostninger for vandværkerne som resultat.  
FVD holder løbende deres hjemmeside opdateret med aktuelt lovstof. Min opfor-
dring til jer er derfor, at I holder øje med de informationer, der kommer her for at 
være opdateret på lovgivningen. Vi skal efter min opfattelse helt sikkert regne med, 
at der kommer mere. 
 
Kursusaktivitet 
Vi planlagde oprindeligt at udbyde 4 kurser i Vandværksdrift og –hygiejne i 2014 – 2 
i foråret og 2 i efteråret 2014 – for at sikre alle kommunens vandværker muligheden 
for at gennemføre de lovbefalede kurser iht. bekendtgørelse nr. 132 fra februar 
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2013. Der blev fastlagt datoer for de 2 forårskurser og invitationer sendt ud. Imidler-
tid var tilslutningen til kursus nr. 2 så ringe, at vi måtte aflyse dette kursus og flytte 
de 3 vandværker, som havde tilmeldt sig, til efteråret. Her blev det kun til et kursus, 
som kun kunne gennemføres, fordi 3 vandværker fra Randers kommune deltog. Kur-
set blev afviklet ultimo november/primo december med deltagelse af 6 vandværker 
fra Syddjurs kommune. I alt har ca. 25 af kommunens ca. 85 vandværker – hvoraf 60 
var medlem af vandrådet i 2014 – deltaget i vandrådets kurser i 2013 0g 2014. Ikke 
nogen imponerende opbakning til en uddannelse, som er lovpligtig iht. bekendtgø-
relse nr. 132. På den baggrund har vi ikke planer om at udbyde kurser i 2015 med 
mindre vi på forhånd får bindende tilsagn fra mindst 10 vandværker, som ønsker et 
kursus. Ellers må vi opfordre vandværkerne til at søge kurser andetsteds. 
 
Arrangementer 
I det forløbne år har vandrådet ud over repræsentantskabsmødet afviklet 2 arran-
gementer. 
Vi arrangerede en fælles bustur til FVDs udstilling i Aars i marts måned med noget 
svigtende opbakning. Et vandværk, som havde tilmeldt sig, meldte fra dagen før, så 
vi blev kun en sluttet kreds af deltagere. Trods det havde vi en god og hyggelig tur. 
Det betød imidlertid, at vi ikke lavede en tilsvarende tur i 2015. 
Den 13. november arrangerede indbød vi til et besøg på Eurofins’ laboratorium i Ve-
jen. Dette arrangement led også under manglende opbakning fra vore medlemmer. 
Kun 10 personer deltog, hvoraf de 5 var medlemmer af Vandrådets bestyrelse. 
 
Leverandøraftaler: 
Vi har i 2014 ikke indgået nye leverandøraftaler, men vore hidtidige leverandørafta-
ler løber fortsat. 

1. Termografering 
Vores aftale med BL Termografi om termografering til en meget fordelagtig pris, 
som kun gælder for vandrådets medlemmer blev fornyet her i 2014 den i forvejen 
gunstige pris blev reduceret i forhold til tidligere. 

2. Vandmålere 
Samarbejdet med Djurs Vand om at koble vandrådets medlemmer på deres gunstige 
aftale om indkøb af elektroniske vandmålere fra Kamstrup har også været en succes. 
Det er vor opfattelse, at en række vandværker har benyttet sig af dette tilbud til at 
købe hos Kamstrup kan købe på samme betingelser og priser som Djurs Vand. Vand-
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værker, der er medlem af vandrådet eller på en eller anden måde samarbejder med 
Djurs Vand Erhverv kan kontakte Djurs Vand om dette. 

3. Vandanalyser 
Vandrådets samarbejdsaftale med EUROFINS, som vandrådets medlemmer har mu-
lighed for at tilslutte sig er også velfungerende. Samarbejdsaftalen startede 1. sep-
tember 2013 og løber frem til 1 september 2017 med mulighed for forlængelse i 1 
år. Den giver vandværkerne nogle meget favorable priser på alle prøvetagningspro-
grammer. Priser, der er så fordelagtige, at vi ikke har set andre tilbud, som blot 
nærmer sig samme niveau. Samarbejdsaftalen gælder kun for medlemmer af 
Syddjurs Vandråd. Det er vor opfattelse, at det enkelte vandværk ved tilslutning til 
aftalen opnår en besparelse i prøvetagningsomkostninger, som i de fleste tilfælde 
dækker kontingentet til vandrådet. En del vandværker har meldt sig ind i Vandrådet 
som følge heraf. Aftalens priser oplyses af EUROFINS ved henvendelse til dem. In-
formation herom kan findes på vandrådets hjemmeside. 

4. Andre leverandøraftaler 
Vi har arbejdet på, om der kan være andre områder, hvor vi kan lave fordelagtige 
aftaler for vore medlemmer. Det har været 

1. Systemer til varsling via SMS 
Her har vi ikke kunnet finde en model, som ville give vandrådets medlemmer 
særlige fordele, så derfor er dette område skrinlagt. De enkelte vandværker 
må lave individuelle aftaler herom. Evt. kan Djurs Vand Erhverv hjælpe. 

2. Forsikringer, indbefattende risikogennemgang af værkerne. 
Vi har haft drøftelser med 2 forskellige forsikringsselskaber om dette som et 
alternativ til Trygs forsikringer gennem FVD, men har ikke kunnet finde nogen 
bedre alternativer. Så også dette område er skrinlagt. 

3. Digitale kort over ledningsnettet blev berørt forrige år som et emne. Her har 
vi ligeledes indtil nu ikke fundet nogen anvendelig model. Punktet er dog sta-
dig i vores overvejelser. 

Vi modtager gerne input fra medlemmerne til områder, der kan have interesse. 
 
Andre aktiviteter. 

1. Beredskabsplaner 
Kravene til ledelsessystemer vil bl.a. omfatte vandværkets beredskabsplan. Dette 
emne er til en vis grad stadig vores dårlige samvittighed. Vi er dog så vidt, at vi som 
tidligere har aftalt med kommunen at deres beredskabsplan kan være model for 
vandværkernes beredskabsplaner. 
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2. Betaling for måleroplysninger 
Vi omtalte dette punkt sidste år. Og havde planer om at kontakte Syddjurs Spilde-
vand herom. Imidlertid skete der det, at der på Bornholm blev afsagt en dom om 
afregningen, som ville stille vandværkerne meget ringere, end den aftale der pt. er 
med spildevandsselskabet. Denne dom har FVD anket og resultatet foreligger endnu 
ikke. Vi har i år kontaktet Spildevandsselskabet for at åbne for drøftelsen om en for-
højelse af deres betaling for måleroplysninger. Herfra er vi imidlertid blevet mødt 
med Bornholmsdommens argumenter og må forvente, at spildevandsselskabet øn-
sker en nedsættelse af betalingen i overensstemmelse med dommen. Så denne sag 
er noget mere kompliceret end vi troede. 
 
Medlemssituationen 
Vi er i vandrådet 57 medlemmer, en lille tilbagegang på 2 medlemmer, hovedsage-
ligt pga. nedlæggelse og sammenlægning af værker. Af kommunens vandværker er 
knapt 70 % repræsenteret i vandrådet. Jeg vil gerne 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, lige-
som 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. 
 
6. april 2015 
Syddjurs Vandråd 
 
 
Sven Weel,  
Formand 
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