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Tonny S. Frandsen, Djurs Vand A/S
Jørn Greve Jensen, Mørke Stationsby Vandværk
Morten Hundahl, Syddjurs Kommune
Steen Wengel, Syddjurs Kommune

Postadresse
Hovedgaden 77
8410 Rønde

Besøgsadresse
Lundbergsvej 2

Afbud:

Anders Bøgh, Boeslum Bakker Vandværk

8400 Ebeltoft

Referent: Morten Hundahl
Telefon 87 53 52 51
syddjurs@syddjurs.dk

DAGSORDEN:
Ad 1. Digital indberetning af oppumpede vandmængder:
I år blev der for første gang gennemført digital indberetning af oppumpede vandmængder. Resultatet har være meget nedslående,
fordi kun 28% af vandværkerne lavede en digital indberetning,
mens resten lavede forskellige versioner af traditionel indberetning
via skemaer o.lign. som har givet forvaltningen et stort ekstraarbejde.
Fra vandværkernes side blev der fremført en række årsager til den
manglende indberetning. Næste år vil Natur & Miljø give en bedre
introduktion til opgaven.

Ad 2. Godkendelse af takstblad.
Efter aftale med Vandrådet har Natur & Miljø udsendt et brev til alle
vandværker med orientering om fremtidig praksis for godkendelse
af takstblade. Der bliver fremover et ”vindue” i april og september
måned, hvor godkendelsen vil blive gennemført. For vandværker
omfattet af Vandsektorloven vil der fortsat gælde særlige regler og
deadlines.
Kommunen har ikke modtage bemærkninger til brevet, hvilket opfattes som en stilsigende accept.

Ad 3. Forsyningsstruktur - hovedforsyningsområder.
Kommunen fremlagde forslag til ny hovedforsyningsstruktur, hvor
kommunen er opdelt i 9 hovedforsyningsområder på baggrund af
ressourceforhold, mulighed for fremtidig grundvandsbeskyttelse
(OSD), nuværende forsyningsområde (fra statusundersøgelsen)
samt teknik og topografi. Indenfor for hvert område er der endvidere
udpeget et områdevandværk, der får visse ansvarsforpligtelser,
herunder være en slags ”back-up” for de øvrige anlæg.
Kortet som p.t. kun foreligger i udkast vil blive sendt til Vandrådet til

www.syddjurs.dk

offentliggørelse på Vandrådets hjemmeside.
Kommunen vil lægger de 9 nye områder for områdevandværker ud
på kommunens web-gis sammen med forsyningsområderne for alle
vandværkerne, hvor det vil indgå som en del af kortværket til vandforsyningsplanen.
De 9 områdevandværker bliver: Djurs Vand A/S, Skellerup Enge,
HelgenæsVand, Rønde, Hornslet, Ryomgaard, Nimtofte, Kolind og
Balle vandværker.
Følgegruppen havde som udgangspunkt ingen bemærkninger til
kommunens forslag. Sven ønskede en oversigt over førnævnte hovedvandværker og vandværker indenfor for hvert område med en
angivelse af tilladt indvindingsmængde. Denne vil fremgå af vandforsyningsplanen.
Ad 4. Om begrebet ”områdevandværker”
Begrebet områdevandværker blev drøftet i følgegruppen. Den oprindelige tanke var, at områdevandværket skal kunne overtage øvrige vandværker indenfor området, såfremt at disse anlæg af forskellige årsager ikke ønsker at forsyne mere. Kommunen mener
dog, at dette ikke giver tilstrækkelig flexibilitet for lokale udfordringer, hvad end de måtte være.
Ved udpegningen af førnævnte områdeværker er der lagt vægt på
flg.:
•

Vandværket har en robust organisation

•

Der findes en egnet grundvandsressource

•

Vandværker ligger indenfor eller i nærheden af OSD, således

at ressourcen fremadrettet kan beskyttes mod forurening
Omkring områdevandværkernes fremtidige ansvar og rolle i forbindelse med en evt. overtagelse af et andet vandværk blev flg. spilleregler nævnt:
1. En overtagelse skal være baseret på en gensidig forhandling
mellem vandværket og nabovandværk(er)
2. Hvis der ikke kan opnås enighed om betingelser for overtagelse
gennemføres der en gensidig forhandling med områdevandværket
3. Hvis der ikke kan opnås enig om betingelser for overtagelse
gennemføres der forhandling med et vandsektorvandværk (med
3

indvinding >200.000 m – som også er et områdevandværk).

Et områdevandværk skal også være rollefigur og tage initiativ til at
udarbejde beredskabsplaner, evt. etablering af nødforsyningsledninger og gennemføre grundvandsbeskyttelse jf. indsatsbekendtgørelsen.
Den videre proces:
Der aftales møde med de enkelte områdevandværker med henblik
på at drøfte ovenstående og evt. justering af kortet. Vandrådet deltager gerne i de enkelte møder, hvis det ønskes.
Selve skrivefasen for vandforsyningsplanen er påbegyndt for så vidt
angår kap. 1 – 5 og 10. Kapitel 7 og 8 er overladt til rådgiver (Niras
A/S).

Ad 5. Møder
Stormøde med alle vandværker er aftalt til torsdag den 21. juni invitation udsendes senere.
Der afholdes et følgegruppemøde ultimo maj. Invitation med konkret dato følger snart.
Vandrådet afholder repræsentantskabsmøde den. 19. april kl. 19 på
Rønde Højskole. Syddjurs Kommune vil deltage og give en kort orientering om BNBO og 25 m zoner, den nye hovedstruktur i vandforsyningsplanen og den nye tilsynsbekendtgørelse for vandværker.

Ad. 6 Eventuel
Tonny Frandsen spurgte til grundvandsplanen, som skal følge denne vandforsyningsplanen. Morten Hundahl fortalte at der arbejdes
på planen, men at de nye vandplaner har givet udfordringer i relation til de kendte administrationsregler.

