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Beretning for 2017 
 
Min beretning vil også i år omhandle punkterne: Bestyrelsen, Samarbejdet med 
kommunen, Arrangementer, Leverandøraftaler, Betaling for måleroplysninger og 
Medlemssituationen. 

 
Bestyrelsen. 
Ved repræsentantskabsmødet i 2017 var der genvalg til Kurt, og Aage. Nyvalgt blev 
Henning Sørensen fra Rønde Vandværk, hvor Henning efterfølgende er valgt som 
formand. Jørgen Brøgger fra Balle Vandværk blev genvalgt som suppleant til besty-
relsen. Bestyrelsen konstituerede sig på samme poster hidtil. Samarbejdet i besty-
relsen har fungeret fint med en god fordeling af arbejdet. Vi har i 2017 afholdt 5 be-
styrelsesmøder. Vandrådet har i 2017 haft en tilfredsstillende økonomi. Vi fik et 
overskud på ca. 4350 kr. De nærmere detaljerne gennemgås under forelæggelsen af 
regnskabet. 
Vandrådets sekretariat hos DVN har fungeret fint. Vi har et rigtig godt samarbejde 
med Dorthe, som på bedste vis har forvaltet de opgaver, vi har pålagt sekretariatet. 
Tak til Dorthe for indsatsen. 
 
Samarbejdet med kommunen. 
Vandforsyningsplanen 
Forrige år sagde jeg flg. i min beretning:  
Vandforsyningsplanen, som regulerer og styrer kommunens politik for vandforsy-
ningen til borgerne, har nu været i kraft i godt 3 år. Det er vores opfattelse i Vand-
rådet, at udmøntningen af planen i praktiske tiltag forløber hensigtsmæssigt un-
der hensyntagen til såvel de lovgivningsmæssige krav som hensynet til de enkelte 
vandforsyninger og deres forpligtelser til at leve op til planens krav. 
Dette kan jeg gentage i år. Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at Vandforsynings-
plan 2013-2020 fungerer tilfredsstillende. 
Forrige år nævnte jeg også, at kommunen på trods heraf havde sat gang i udarbej-
delsen af en ny vandforsyningsplan. Der ser nu ud til at være færdiggjort en plan, 
som skal gælde 2018 – 2024. Der er brugt mange ressourcer på det, og det kan kon-
stateres, at det har medført, at noget så vigtigt som indsatsplanlægningen er forsin-
ket ca. 2 år. Planen er fremlagt til politisk beslutning i byrådet i maj eller juni, hvoref-
ter den skal i høring inden den endelige vedtagelse. 
Det er min opfattelse, at samarbejdet mellem følgegruppen og forvaltningen om-
kring udarbejdelsen af vandforsyningsplanen har været meget mangelfuldt. 
Følgegruppen har i 2017 deltaget i et enkelt møde med forvaltningen samt et møde 
med NTM udvalget, hvor Vandværkernes input til planprocessen blev forelagt. 
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Det er en udbredt opfattelse blandt vandværkernes repræsentanter i følgegruppen, 
at der - på trods af det store tids- og ressourceforbrug, der er lagt i udarbejdelsen af 
planen – kun er lyttet til følgegruppens input i meget begrænset omfang. 
I slutningen af november blev følgegruppen præsenteret for et forslag til endelig 
plan, hvor gruppen kunne komme med sine bemærkninger med en frist på under 14 
dage. Følgegruppen protesterede mod den korte indsigelsesfrist og kunne samtidig 
konstatere, at der IKKE var lyttet til gruppens input og forslag. Gruppen bad derfor i 
et brev til kommunen om et nyt møde med NTM udvalget inden den politiske pro-
ces blev igangsat. Dette brev blev aldrig besvaret og processen med planens god-
kendelse er fortsat på trods heraf.  
Det er vor opfattelse, at planen IKKE er en plan i bekendtgørelsens forstand. Den 
indeholder meget lidt planstof, som f.eks. ressourceplan, strukturplan, udviklings-
plan osv. Iht. bekendtgørelsen skal en vandforsyningsplan omhandle 7 punkter. (Se 
side 5) 
Efter følgegruppens opfattelse er kun 1 eller 2 af punkterne opfyldt. Den udarbejde-
de plan kan således nærmere ses som et administrativt værktøj for forvaltningen. 
Det efterfølgende forløb her i 2018 tegner ikke et bedre billede af processen og som 
nævnt tidligere forventes planen godkendt i byrådet i maj eller juni med en efterføl-
gende høringsproces. Lad mig på det kraftigste opfordre vandværkerne til at ind-
sende høringssvar til planen. 
Som nævnt savner den kommunale vandforsyningsplan grundlag i en overordnet 
strukturplan. Djurs Vand er i gang med en sådan plan for sit eget forsyningsområde, 
men en samlet plan vil alt andet lige være en langt bedre fremtidigt planlægnings-
grundlag for samtlige vandværker. Jeg har derfor med Djurs Vand drøftet mulighe-
den for i samarbejde at udarbejde en strukturplan for vandforsyningen med en 20 –  
30-årig horisont. Djurs Vand er parat til at skyde et beløb i dette arbejde, og det fo-
reslås, at Vandrådets medlemmer gør det samme. Vi taler om et beløb på ca. 
100.000 kr. fra hver af de to parter. For vandrådets vedkommende kunne det ske 
gennem en engangsforhøjelse af kontingentets m3 bidrag. Til orientering er den 
samlede afgift af ledningsført vand er siden 2015 faldet med 16 øre pr. m3. (se tabel 
på side 5). 
Derfor har jeg på vandrådets vegne sammen med Djurs Vand haft et indledende 
møde med NIRAS om muligheden for at udarbejde en overordnet strukturplan. Jeg 
har bedt NIRAS om et oplæg hertil og Michael Hansen fra NIRAS vil præsentere det-
te, når vi kommer til kontingentfastsættelsen, hvor der kan tages beslutning om 
ovennævnte forhøjelse. 
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Takstblade og pumpestationer 
Pumpestationsproblematikken, som jeg nævnte i min beretning forrige år, er endnu 
ikke løst. Udtalelsen fra kommunens jurister bragte ikke nogen løsning. Problema-
tikken er således stadig aktuel, da vi ikke har kunnet finde en løsning, der tilfredsstil-
ler alle parter. Men måske løser det sig selv, efterhånden som vandværker omfattet 
af problematikken fusionerer. Så på den måde får kommunen ad bagvejen tvunget 
vandværkerne til at slå sig sammen. 
 
Kursusaktivitet 
Vi har fortsat arbejdet med ideen om ”Vandværket i Skolen”. Ideen i projektet er at 
koble skolens undervisning om vand sammen med et rigtigt vandværk, for at lære 
børnene og derigennem deres forældre og bedsteforældre noget om, hvad sikkert 
drikkevand er for en størrelse. Projektet er reduceret til at omfatte 7 – 9 klasse, hvor 
en række af skolens fag kan inddrages. Vi har ved Jørgen Brøggers mellemkomst fået 
etableret kontakt til skoledirektøren, som er positivt stemt for ideen. Vi har arbejdet 
videre med projektet i 2017 i samarbejde med skoleforvaltningen og Rønde Vand-
værk, hvor Søren Østergaard har indvilget i at gå ind i arbejdet. Tak til Søren for det. 
Balle Vandværk og Rosmus Skole er også i gang. Jørgen Brøgger er primus motor i 
det samarbejde og samtidig Vandrådets tovholder i projektet. Tak til Jørgen for det. 
Lad mig samtidig benytte lejligheden til at opfordre andre vanværker til at gå ind i 
projektet. Sank med Jørgen Brøgger om det. 
 
Arrangementer 
Vi har i 2017 afviklet 4 arrangementer ud over ovennævnte kursus og repræsentant-
skabsmødet.  
08.03.2017 Temaaften med 43 deltagere fra 23 vandværker om: 
Digital indberetning ved med Syddjurs Kommune ved Steen Wengel og Anne-Mette 
Rasmussen samt Vandværket i Skole ved Jørgen Krogh Andersen, DVN 
16.05.2017 besøgte bestyrelsen plus 12 deltagere fra 6 vandværker Grundfos, hvor 
vi fik et indgående indblik i fremstillingen af pumper til vandværker samt energiop-
timering af samme. 
20.09.2017 Temaaften med 47 deltagere fra 19 vandværker om: Persondataforord-
ningen og cybersikkerhed med indlæg ved konsulent Niels Grann, Danske Vandvær-
ker. 
20.11.2017 besøgte vi AVK ventiler i Galten, hvor vi fik gennemgået, hvorfor AVK er 
den største i verden inden for sit felt og AKV’s ventiler er blandt de bedste i verden. 
24.04.2017. Ved repræsentantskabsmødet fik vi en orientering fra VERDO om deres 
tilbud til vandværkerne samt en gennemgang fra firmaet Faurkilde af en nødforsy-
ningsmulighed via tankvogn. 
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Vi har gennemgående en tilfredsstillende tilslutning til vore temaaftener med 40 – 
50 deltagere fra 20 -25 medlemsvandværker. Derimod er det lidt skuffende at op-
bakningen til vore virksomhedsbesøg halter. 
 
Leverandøraftaler: 
Vi har i 2017 ikke indgået nye leverandøraftaler, og vore hidtidige leverandøraftaler 
løber fortsat. 

1. Termografering 
2. Vandmålere 
3. Vandanalyser; samarbejdsaftalen med Eurofins blev forlænget med 1 år i 

2017 og skal genforhandles i 2018 
4. Thvilum 
5. Rønde Sparekasse 
6. NRGi 

 
Betaling for måleroplysninger: 
Også i år har dette været emne været til debat. Senest har det bl.a. haft indflydelse 
på ledelsessituationen i Danske Vandværker. Jeg vil gerne slå fast, at Syddjurs Vand-
råd iflg. Konkurrencestyrelsen IKKE kan og må involvere sig i dette område. 
 
Medlemssituationen 
Vi er 52 medlemmer i vandrådet, 4 færre end sidste år på grund af sammenlægnin-
ger. Således er Tranbjerggårdens Vandværk fusioneret med Boeslum Bakker Vand-
værk pr. 1.1.2018. Helgenæs Pumpestation, Stødov-Fejrup Vandværk, Stødov Bakker 
Vandværk og Gl. Kirkebjerg Vandværk fusioneret pr. 1.1.2018, hvor også Fejrup 
Strand Vandværk tilslutter sig pr. 30.4.2018. Af kommunens 72 vandværker er ca. 75 
% repræsenteret 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 arbejdet i sekretariatet. Jeg håber, vi kan fortsætte ad samme vej i det kom-
mende år. 
Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingens debat. 
23. april 2018 
Syddjurs Vandråd 
Sven Weel, Formand 

 


