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Samarbeide mellem vandridet og Syddjurs Kommune

Foranlediget af ordlyden i vandredets invitation til et m@de L oktober 2009 pd

Fuglsdcentret, ser vi os fia kommunens side nodsaget til at komme med nog-
le betragtninger om den mede vandredets bestyrelse agerer p6 i sagen om
forslag til fellesregulativ.

Det er med stor beklagelse og megen undren, at vi har mattet tage til efterret-
ning, at vandredets nuvarende bestyrelse ikke har taget imod tilbuddet om en
dialog i sagen om forslag til fellesregulativ, men derimod siden maj 2009
direkte har modarbejdet os Dette til trods for, at vandredets bestyrelse selv
har anbefalet et fallesregulativ og opfordret koinrnunen til at satte arbejdet i
gang, lenge for der var tid og penge til at gore det. (Se bilag 1 for kronologisk
redegorelse for sagen.)

Det skal pe det kraftigste understreges, at Syddjurs Kommune m€et geme

vil arbejde sammen med et vandrad, som representerer et flertalafvand-
v@rker i kommunen. Vi mener imidlertid ikke, at der langere er grundlag for
at samarbejde med vandredets 4gge@!19 bestyrelse.

Med venlig hilsen

mffi#'Lt/
Natur og Miljochef

Bilag 1. Sagens torlob i k.onologiBk orden

Bilag 2. Lovbefalet pJoceduae contra det, kommunen har giort



Bilag 1. Sagens forlgb i kronologisk orden:

15.10.08. Forslag til fellesregulativ sendes fra vandr6det til kommunen. Er n@sten identisk med
miljoministeriets normalregulatav Der stea, at det er udabejdet efter torhandling med vandredet.

20.10.08. Da Hans Rixen ringer i anden anledning, meddeler Jens Osterby, at kommunen ikke har
ressourcer til at ga ind i arbejdet med regulativer pa nuvarende tidspunki.

02.04.09. F@llesmode med vandvarker. Fra kommunens side bliver der fortalt om kommunens handleplan
mht. regulative.. Der kan ikke pa det tidspunkt siges noget om, hvorndr der bliver tid til at tage fat pe
opgaven.

Ultimo.04.09. Kommunen bliver opma*som pe, at vandsektodoven fAr den effekt, at vandva*eme efter 1.
januar 2010 selv skal udarbejde regulativer. For ikke at komme til at velte arbejdet over pe vandvErkerne
sattes det indledende arbejde i gang (gennemgang af love og regler mv.).

Primo 05.09 (uge 19). Jens Usterby ringertil Hans Rixen og forteller, at det nu er nodvendigt at fA et forslag
til regulativ ud, for ikke at vandvarkerne selv bliver nodt til at udarbejde det i 2010 (jf. Vandsektorlovens
folgelove). Det var HR ikke tilfreds med, fordi han ikke mener at kunne ne at samle bestyrelsen for
vandr6det, sd de kunne diskutere forslaget.
HR bliver gjort opmarksom pe, at der i forste afsnit ikke kan sta: "efferforhandling med Vanddd for
Vandv@fuer i Syddjurs Kommune', torda al det, efter loven, er vandverkeme der skal forhandles med.

12.05.09. Forslag til fallesregulativ sendes til vandradet pr. mail.

'13.05.09. Referat af Aestyrelsesmode I Syddjurs Vandred 13.05.
'Ad punkt 5:
Det blev aftalt at Hans vile sende det at vandredet torcdeede regulaiv til udtalelse hos de enkelte
vandv@rker, om de kunne godtage det 09 om der kunne skelnes mellem det generelle regulativ og de
s@rlige forhold, som mefle v@re nodvendige tot de enkelte vanalvetker. Vandv@rkema vill6 blive anmodet
om at inclsende kommentatea.

Kommunen haf ikke modtaget referatet, men fundet det pa vandradeG hjemmesade.

14-05.09. Hans Rixens telefonnotat af samtale med Jens @sterby (fra vandradets hjemmeside). Det er HR,
som ringer op og fortaller, at nu vil han sende vandrAdets udgave aI et f@llesregulativ til kommentering hos
vandvarkerne. HR beklager i notatet at Jens Osterby vil sende regulatavet ud "i den udgave han har lavet".

Jens @sterbys kommentarer til telefonnotat
Det navnes ikke i notatet at HR flere gange blev bedt om ikke at sende vandradets udgave ud, fordi det er
en myndighedsopgave. (det vides ikke om det kom ud). HR fortaller heller ikke, at det er en
bestyrelsesbeslutning, og det bliver ikke fortalt, at der er blevet holdt bestyrelsesmode aftenen for.

15.05.09. Hans Rixen ringer og beder om at fA en komplet adaesseliste pe vandvarkeme. Sendes med det
samme pe maii.

16.05.09. Der oprettes midlertidig hjemmeside som direkte konsekvens af, at kommunen har sendt fofslag til
regulativ ud.

Tekst fra : Defte er Sycl<lju6,s Vandreds midleftidige hjenneside. Vi har



fundet det notuendigt let at kunne komme i kontan med vandverkeme i Syddjurs kommune, cla Sycldiu|s

Kommune netop har udsendt et forslag til lalles rcgulativ til vandva*eme og mecl en hoingstase pa 4

ugeL men uclen fohandling ned de enkelte vandvar*et eller van&ed,eL Dette lindervandmdet ikke er en

nmelig sagsbehandling. I kan lase mee om dette i det brcv, som vil blive u.lsendt til Jet fredag den 22/5

2009 lm vandredet.

Hjemmesiden registreret 16.05.09, dvs. tre dage fdr udsendelsen af forslaget.

Kommunen far ikke at vide, at der er oprettet en hjemmeside.

19.05.09. Forslag til fallesregulativ udsendes fra kommunen til vandverkerne.

20.05.09. Hans Rixen ringer og beder om at fe regulativforslaget i elektronisk form. Sendes med det samme
pA mail.

22.05.09. Skrivelse tilvandv€rkerne om bl.a. vandradets holdning tilSyddjurs Kommunes fremferd

vedrorende regulativet. (tCElle4! er udtryk fra hjemmeside)

Kommunen fAr ikke kopiaf omtalte skrivelse.

09.06.09. Kommunen sender svar pe generelle sporgsmel ud til vandvarkerne. Bliver ved en fejl ikke sendt

til vandradet, hvilket senere giver anledning til kritik (selvom alle vandredets adresser er sammenfaldende

med vandvarkers).

25.06.09. Individuelle svar fra kommunen til de vandvarker. som har kommenterevspurgt mv.

03.07.09. Brev med sammenstilling af samtlige sporgsmeykommentarer med kommunens tilhorende svar.

sendes til vandvarkeme, vandredet samt FVD

21.05. - ca. 20.08.09. En lang rekke telefondroftelser og -besvarelser til vandvarker.

11.08.09. l\,tode med et vandvark, som mente at det foreslaede regulatav ville give vandvarket okonomiske

vanskeligheder.

14.08.09. Jens Osterby ringer til Hans Rixen og foreslaret msde, hvor forslaget samt de indkomne

kommentarcr, kommunens svar etc. kan diskuteres.

18.08.09. Brev med status til vandvarker samt vandred.

20.08.09. tulail fra Hans Rixen. vandredet deltager gerne i et mode, geme den 26.08. Onsker en dagsoden,

sA de kan mode velforberedte.

21.08.09. Jens @sterby bekrafter mode den 26. Beder om en udmelding om, hvor der evt. ligger problemer i

forslaget samt de svar kommunen har givet vandvarkerne.

Vandradet svarer ikke pe denne maal.

26.08.09. lVode med vandred. For vandr5det deltager Poul Erik Skifter, Hans Rixen og Knud Erik Jensen.

Fra kommunen er lvlorten Hundahl, Steen Wengel og Jens Osterby tilstede.
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Vandredet onsker overhovedet ikke at diskutere forslaget mv. De mener ikke, at kommunen har samarbejdet
med dem og vil have slettet den passus i foaste afsnit af forslaget, hvor det stet: "i samred med Vandred for
Vandve*et iSyddjurs Kommure". Dette blev natudigvis omgionde slettet.

Et af klagepunkterne er, at kommunen ikke har sendt vandr6det kopi af samtlige kommentarbreve fra
vandverker, men derimod en sammenstilling afsamtlige sp@rgsmdukommentarer med kommunens svar.
Vandradet mente ikke, at det vaf muligt at diskutere et bestemt sporgsmdl med tilhorende svar uden at vide
hvilket vandverk, som havde stillet sporgsmSlet.

Resten af m6det bestod af massive klager over, at kommunen ikke ville samarbejde med vandrddet og det
blev krevet, at vi meget snart udarbejder en skrivelse, som beskriver pA hvilke omreder og hvordan vi vil
samarbejde.

01.09.09 Udvalgsformand Carsten Bech aflyser et mode planlagt til 02.09, som vandradets bestyrelse havde
bedt ham om, og som Natur og Miljo for sommerfeien var blevet bedt om at deltage i. Fra vandradets side
havde man abenbad glemt, at man havde bedt om et msde.

02.09.09 Natuf og l\4iljo erfarer fra kommunens jurist, at den del af S 16 i offentlighedsloven, som taler om
aktindsigt i form af afskrift, ikke bruges mere, skont den stadig st5r i loven. Det valgtes dedor at betragte
vandradeb kritik af manglende udsendelse af breve, pg modet den 26.08, som en anmodning om aktindsigt.
Derfor fremsendtes alle dokumenter samt en dokumentoversigt, som den se ud pr. 02.09.2009.

07.09.09 Brev til vandredets bestyrelse. Der redegores for, hvordan vi, fra kommunens side mener, at et
fremtidigt samarbejde kan forega- Samlidig tilbageviser vi vandradets klager, som vi kan pavise er helt ude
af proportioner. (Brevet til vandredet kan ses i sin helhed pe Nemindsigt pg kommunens hjemmeside. Det
heddet Veclr. samarbejale meilem Syddjurs Kommune og VandredeL)

I brevet redegor vifor vores handteing af sagen og der eren kronologisk oversigt over Sagens forlob.

21.09.09 Invitation til mode ivandredet l. oktober09. (dateret 07.09, men er fo|st pe hjemmesiden efter
18.09)

Hele indbydelsen er tydeligvis vendt mod kommunen. Alle de vardiladede udtryk skal vi lade
ukommenterede, men vi kan ikke lade det passere ubemarket, at vi beskyldes for at lyve og manipulere.

Det som skete pe modet mellem kommunen og vandradets bestyrelse (Poul Erik Skifter, Hans Rixen og
Knud Erik Jensen) den 26. august var, at de fremmsdte kr@vede, at den passus i forste afsnit i forslaget til
f@f lderegulativ, hvor der slet: "i samred med Vandred for Vandvafter iSydd./irrs Kommure", blev slettet,
hvilket den, som nevnt, omgaende blev.

Ovenstiende andrer imidlertid ikke pe, at medlemmer afvandradets bestyrelse, i hvert fald overfof
kommunen, adskillige gange har udtalt (ogs6 pe modet den 26.08), at de gar ind for indforclsen af et
f@llesregulativ, og det andrer heller ikke p6, at det var vandradet, som forst opfordrede til at et
f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@llesregulativ blev indfort. Derfor st6r der stadig i indstjllingen til byrSdel fslgende.'Hen over sommeten har
der veret forhandlet med vandverkeme og vandredet via telefon, mail, brcv samt pe moder med de, son
har @nsket det. Vandftdet anbefaler indforelsen af et f@lle$eoulativ".

Vi kan ikke se at have modtaget noget pa skrift om ovenstaende, som det ellers fremgar afvandredets
invtation.



Bilag 2. Lovbefalol procedurc contE det, kommunen har giort:

Kommunen 9!A! gore Kommunen har giorugo. AKuelle
uqe-n1.

Kommunen gor vandred opm@rksom
p6, at sagen nu haster, Iordi opgaven
bliver vandvarkernes ansvar fra
0'1.01.2010.

'19

Forslag sendt til vandrAd
Mail forklarer hvorfor det skalga hurtigt.

20

Forslag sendt til vandvarker samt
sendt elektmnisk til vandred.

21

Forhoring/interessetilkendegivelse.
Der blev gjort opm. pa, at de 4 uger
ikke var bindende og at derogs6 ville
komme en eqentlaq horinq.

21-25
(4 uger)

Forhandlinger med de w-, som onsker
det (moder, brev, mail, tlf.)

2 1 - 2 7

32-U

Mode m. droftelser med vandradet.
(vandredet snskede ikke at drofte
forslaget). VR klagerover, at vi ikke
samarb€ider med dem.

Forelobig vedtagelse i udvalg Forelobia vedtaqelse i udvalq 3 6 + 3 7

Forelobig vedtagelse i byrad Forelobia vedtaqelse i bvrad 38
Offentlig horing m. annoncering -

fremlaggelse pg biblioteker.
Offentlig horing m- annoncerang -

fremleqqelse pa biblioteker etc-
39 -47
(8 uger)

Forhandlinger med de vv., som evt.
onsker det (moder, brev, mail, tlf.)

Forhandlinger med de w-, som evt.
snsker det (moder, brev. mail, tlf.)

3 9 - 4 8

Indarbejdelse af kommentarer,
enonnqer mv.

Indarbejdelse at kommentarer,
anol|nger mv.

47  ,48

Endelig vedtaqelse uovatq Endelio vedtaqelse i udvalq 4 9 + 5 0

Endelig vedtagelse i byred Endelig vedtagelse a byrad 51
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