
Vandrådet havde i fortsættelse af kommunens brev 18/8 2009 bedt om et møde.

Mødet afholdtes på Rådhuset i Ebeltoft den 26/8 2009 kl. 1400.

Fra Syddjurs Kommune deltog Morten Hundahl, Jens Østerby Hansen og Steen S. Wengel.

Fra Syddjurs Vandråd deltog Hans Rixen, Knud-Erik Jensen og Paul Erik Skifter

 

 

Vandrådet havde anmodet om en dagsorden fra kommunen, hvilket Jens Østerby ikke havde anset 
som nødvendigt.

Derfor havde Hans lavet følgende punkter som vandrådet ønskede drøftet:

1 Ændring af §1 således at Vandrådet ikke kommer med i samarbejdet omkring regulativet 
Dette ud fra, at hvis vi havde været med var der blevet arrangeret et fællesmøde med bla. Hans 
Nørgaard hvor det fleste af spørgsmålene kunne være klaret da kommunen i stor udstrækning har 
brugt Hans Nørgaard. Vandværkernes forskellige holdninger kunne være diskuteret samlet og 
tilpasset.
2 Hvad sker der hvis blot et vandværk ikke tiltræder regulativet eller får det omstødt.
Så kan der ikke laves et fælle regulativ for alle vandværker i Syddjurs Kommune. Vandværker der 
ikke ønsker at være med i et fælle regulativ skal have deres eget regulativ og for de resterende kan 
der laves et fælle regulativ med angivelse af navnene på de værker som dette regulativ er gældende 
for.
Her skal vi tænke på at efter d. 1. januar er det vandværkerne der skal lave et regulativ og blot få  
det godkendt. Ingen kan tvinge os
3 Hvad er kommunens fremtidige planer for at involvere Vandrådet i arbejdet.
Paul Erik ønskede til sidste punkt indføjet: Der skal tilføjes. Hvis de siger, at de ønsker at  
samarbejde, så skal de formulere (skriftligt), på hvilke punkter og hvordan dette samarbejde set  
med kommunes øjne bør udmøntes
 

Da vandrådet ikke anser at forvaltningen har samarbejdet med vandrådet om færdiggørelsen af 
regulativet ønskede vandrådet den første paragraf i kommunes udkast ændret, således at: 
”regulativet er udfærdiget i samråd med Syddjurs Vandråd” fjernes.

Vandrådet mener ikke at kunne tage stilling til det fælles regulativ på vegne af vandværkerne, da 
vandrådet ikke har haft adgang til alle dokumenter i sagsbehandlingen. Vandrådet har anmodet om 
at få adgang til alle dokumenter. Dette har Jens Østerby nægtet. Han mener at dokumenterne er 
tilgængelige på nemindsigt. Vandrådet har imidlertid konstateret, at der er adskillige dokumenter, 
der ikke er tilgængelige der, så det er Jens Østerby, der afgør, hvad han mener, der er relevant, hvad 
vandrådet skal tage stilling til.

Jens Østerby mente ikke, at vandrådet kan få adgang til alle dokumenter af diskretionshensyn. Han 
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fortalte så en skrækhistorie i en kommune, hvor et regulativ var faldet, fordi den pågældende 
kommune, havde røbet et brev fra et vandværk til kommunen. Han nævnte dog ikke hvilken 
kommune eller vandråd det drejede sig om.

  

Jens Østerby mente at hans sammenskrivning af indkomne indvendinger var fair.

Vandrådet fastholdt med Hans i spidsen at vi ikke kan tage stilling til en sammenskrivning af 
indkomne indvendinger filtreret af Jens Østerby.

 

Vandrådet mener i øvrigt stadig at Syddjurs Kommunes sagsbehandling af regulativet er forkert, da 
Syddjurs Kommune stadig blander forvaltningslovens og vandlovens sagsprocedurer sammen. 
Dette blev imødegået af Syddjurs Kommune.

 

Hvis vandrådet havde været med i forhandlingerne ville vandrådet have indkaldt til et fællesmøde 
med vandværkerne, hvor Hans Nørgaard fra fvd skulle have været med, og hvor alle punkterne 
kunne have været vendt, således at vandværkerne havde haft mulighed for at drøfte regulativet 
sammen og haft indflydelse på udformningen.

Den mulighed har Syddjurs Kommune afskåret vandværkerne fra.

 

I denne forbindelse vendte Jens Østerby et par gange tilbage til hvor mange vandværker Syddjurs 
Vandråd egentlig kan forventes at repræsentere. Hver gang fik han at vide, at det kunne ses på 
Syddjurs Vandråds hjemmeside., så det er let tilgængelige oplysninger. 

 

På baggrund af ovenstående forespurgte vi om kommunen fremover ønskede at samarbejde med 
vandrådet. Jens Østerby bekræftede at det ville kommunen gerne. Da Jens Østerby bekræftede at 
Syddjurs Kommune ønsker at samarbejde med vandrådet, men med vandrådets erfaring fra 
udarbejdelsen af det fælles regulativ ønsker vandrådet at kommunen skriftlig tilkendegiver på 
hvilke punkter Syddjurs Kommune ønsker at samarbejde med vandrådet og hvordan dette 
samarbejde skal udmøntes. Dette ville Jens Østerby overveje.

Han ville have vandrådet til at gøre det samme. Det anså vandrådet ikke for nødvendigt, da det er 
afgørende for vandrådet over for vandværkerne at få kommunens holdning til et sådan samarbejde

 

 Ref.

Paul Erik Skifter
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