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Beretning 2013 
 

Bestyrelsen. 
Ved repræsentantskabsmødet i 2013 var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer, som var på valg.  Ved 
samme lejlighed blev Aage Nielsen fra Øksenmølle-Fuglslev Vandværk valgt som suppleant. Ved 
konstitueringen blev posterne fordelt som hidtil og det blev besluttet, at suppleanten fremover deltager i 
bestyrelsesmøderne for at sikre kontinuiteten. 
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret fint med en god fordeling af arbejdet. Vi har afholdt 4 
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 

2. Arrangementer 

3. Leverandøraftaler 

Samarbejdet med kommunen. 
Kommunens vandforsyningsplan blev endelig vedtaget i Byrådet den 25. april 2013. Vandforsyningsplanen 
regulerer og styrer kommunens politik for vandforsyningen til borgerne med henblik på at sikre en stabil, 
sikker og forureningsfri forsyning. Den indeholder en række krav, som de enkelte vandforsyninger skal leve 
op til, ligesom den fokuserer på og præciserer de tiltag, det kommunale tilsyn vil koncentrere sig om i de 
kommende år. 
I vandrådet har vi deltaget udarbejdelsen af vandforsyningsplanen gennem deltagelse i den følgegruppe, 
der har været nedsat til at sikre at planen også varetog vandforsyningernes interesser.  
I vandforsyningsplanen specificeres bl.a. de indsatsområder, hvor det kommunale tilsyn vil koncentrere sin 
indsats. I 2013 var det en opdatering af kravene til vandværkernes analyseprogrammer, der var i fokus. En 
del af os blev i den forbindelse udsat for en noget bureaukratisk kommunikation med en kontant 
udstedelse af påbud. En kommunikationsform, jeg påpegede det uhensigtsmæssige i, med en opfordring til 
at basere kommunikationen på dialog i stedet for.  I 2014 og 2015 vil det være områderne omkring 
beredskabsplaner, indvindingstilladelser, rentvandsbeholdere, der holder for. Vi må derfor forudse, at 
kommunen fremover vil have et skarpt øje på vandforsyningen, med deraf følgende krav til os. 
Det er alligevel 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. 
 

Lovgivningen 
Den 8 februar 2013 udsendte miljøministeren bekendtgørelse nr. 132 om kvalitetssikring i almene 
vandforsyninger. Det er en bekendtgørelse, som har fået stor betydning for vandrådets medlemmer. I den 
stilles der store krav til vandforsyningernes sikring af kvaliteten af det leverede drikkevand gennem krav om 
uddannelse og etablering af systemer til ledelse af vandværkerne inden udgangen af 2014. Disse krav 
kunne vandværkerne opfylde gennem deltagelse i kurser arrangeret af FVD, et omfattende program 
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bestående af er driftskursus og et hygiejnekursus på til sammen 5 arbejdsdage. Det fandt vi i Vandrådet 
måske var i overkanten for de mindre og mellemstore vandværker. Derfor etablerede vi i samarbejde med 
DVN ved Jørgen Krogh Andersen en forenklet uddannelse, som lever op til bekendtgørelsens krav. Denne 
uddannelse blev godkendt af kommunen som fyldestgørende. Uddannelse gennemføres over 3 aftener som 
en kombination af teori og workshop baseret undervisning, samtidig med et besøg på de deltagende 
vandværker. Prisen for uddannelsen er 12.000 kr. for uddannelse af 3 deltagere pr. vandværk, som får 
udstedt diplom for gennemførelsen. Desuden får vandværket en vurdering af værket og en skabelon til et 
ledelsessystem. 9 vandværker gennemførte i efteråret 2013 uddannelsen som et pilotprojekt. I foråret 
2014 udbydes 2 kursusforløb for de øvrige vandværker i kommunen. I skrivende stund har imidlertid kun 13 
vandværker tilmeldt sig.  
 

Arrangementer 
I det forløbne år har vandrådet ud over repræsentantskabsmødet afviklet 1 arrangement, nemlig 
arrangementet i januar 2013, hvor vi gennemgik vandforsyningsplanen. 
Desuden havde vi planlagt et møde hos Eurofins med besøg på deres laboratorium i Vejen den 16. maj. 
Dette møde måtte vi desværre aflyse på grund af manglende deltagelse. 
I efteråret blev der kun plads til det ovenfor omtalte pilotprojekt. 
 

Leverandøraftaler: 
Vandrådet har som et af sine fokusområder at arbejde for at etablere fordelagtige leverandøraftaler for 
vandrådets medlemmer.  

1. Termografering 
Vi har allerede en aftale med BL Termografi om termografering til en meget fordelagtig pris, som kun 
gælder for vandrådets medlemmer. Aftalen er netop blevet fornyet her i 2014 og vi kan glæde 
medlemmerne med, at den i forvejen gunstige pris er reduceret yderligere 

2. Vandmålere 
Desuden har vi I samarbejde med Djurs Vand lavet en gunstig aftale om indkøb af elektroniske vandmålere 
fra Kamstrup. Aftalen er, at medlemmer af vandrådet, som vil købe hos Kamstrup kan købe på samme 
betingelser og priser som Djurs Vand. Vandværker, der er medlem af vandrådet eller på en eller anden 
måde samarbejder med Djurs Vand Erhverv kan kontakte Djurs Vand om dette. 

3. Vandanalyser 
Vandrådet har indgået en 4-årig samarbejdsaftale med EUROFINS, som vandrådets medlemmer har 
mulighed for at tilslutte sig. Samarbejdsaftalen gælder fra 1. september 2013 og løber 4 år frem med 
mulighed for forlængelse i 1 år. Samarbejdsaftalen giver vandværkerne nogle meget favorable priser på alle 
prøvetagningsprogrammer, priser som 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. Aftalens priser 
oplyses af EUROFINS ved henvendelse til dem. Information herom kan findes på vandrådets hjemmeside. 

4. Andre leverandøraftaler 
Vi arbejder i øjeblikket på, om der kan være andre områder, hvor vi kan lave fordelagtige aftaler for vore 
medlemmer. Det kan f.eks. være  

1. Systemer til varsling via SMS 
2. Forsikringer, indbefattende risikogennemgang af værkerne. 
3. Digitale kort over ledningsnettet 

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

1. Beredskabsplaner 
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. Dette emne er til en vis grad vores dårlige 
samvittighed. Vi vil forsøge i det kommende år at være mere aktive på dette område. 

2. Betaling for måleroplysninger 
Konkurrencestyrelsen har over for FVD påpeget, at den hidtidige praksis med at koordinere salgsprisen for 
målerdata til spildevandsselskaberne er ulovlig. Der skal laves en individuel beregning fro hver enkelt 
vandværk som afleverer måleroplysninger. Dette må naturligvis også få konsekvens for den kollektive 
aftale, der er lavet med Syddjurs Spildevand, hvor alle vandværker afregnes til en fast pris måler. Vi nåede 
desværre ikke at gøre noget ved dette i 2013. Men det bestyrelsen intention i løbet af meget kort tid at 
forholde sig til problematikken og kontakte 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 59 medlemmer, en fremgang på 10 medlemmer, Af kommunens vandværker er ca. 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, 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. 
 
8. april 2014 

Syddjurs Vandråd 
 
 
Sven Weel,  
Formand 
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