
 

 
FORMAND: Jens Ole Skovgaard Jensen, Vejlebakken 17, 8832 Skals, telefon: 8669 4494, e-mail: josjensen@live.dk 
SEKRETARIAT: Energi Viborg Vand A/S, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg, telefon: 8929 2929, e-mail: vand@energiviborg.dk 

 

VANDRÅDET - en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune 

23. april 2013 

 
Referat af Repræsentantskabsmøde 

2013 
i Vandrådet i Viborg 

 
  

Mødetid og sted: 23. april 2013 på Bøssemagervej 8, 8800 Viborg 

  
Mødedeltagere: Vandværker fra Vandrådet 

  

Referent: Jette Løgstrup (JL) 

  

 
Velkomst ved formand Jens Ole Skovgaard Jensen til de 35 personer, fordelt på 19 
vandværker, der var mødt op denne aften. JOS gik herefter videre i programmet i henhold til 
den udsendte dagsorden. 

 
Dagsorden/referat: 
 
1. Valg af dirigent 

Tom Graves Madsen, Ørum Vandværk blev valgt. Tom kunne konstatere at alle formalia 
omkring indkaldelse osv. er overholdt. 

2. Valg af Revisor 
Tom Graves Madsen blev genvalgt. 

3. Formandens årsberetning 
Jens Ole Skovgaard Jensen fremlagde sin beretning for det foregående år. Beretningen 
kan ses vedlagt.  

4. Regnskabet er godkendt af revisoren. På trods af et lille underskud fastholdes 
kontingentet for 2013 på 300 kr / år hvilket blev godkendt. 44 vandværker er medlem af 
Viborg Vandråd. Opkrævning som ønskes via bankoverførsel, for 2013 vedlægges 
sammen med dette referat. 

5. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlem Børge Rosborg blev genvalgt. 
Bestyrelsesformand Jens Ole Skovgaard Jensen  blev genvalgt. 
Suppleant Svend Erik Christensen blev genvalgt. 

6. Eventuelt: 
Ingen vandværker har hørt fra Viborg kommune angående mailadresser til ”Jupiter”. 
Carina Melgaard Andersen Viborg kommune følger op på det, og kom med forslag om 
at yde assistance i form af guidet hjælp til denne hjemmeside.  

  
JOS oplyste at der afholdes FVD-kursus i ”Vandværksdrift håndborg nr. 6” den 28. maj 
2013 fra kl. 18.00 – 22.00 på Bøssemagervej 8, 8800 Viborg, hvor tilmelding kan ske på 
FVD’s hjemmeside. 
Der er dog en begrænsning på 35 deltagere, så det er ”først til mølle princippet”. 
En reminder fra Vandrådet vedlægges dette referat. 
 
Herefter var der en lille kaffepause med oste- og rullepølsemadder. 

 
 



 
Niels Christian Ravn, Karup Vandværk og formand for FVD Region Midt havde et indlæg hvor 
det primært drejede sig om Den nye bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene 
vandforsyningsanlæg, som trådte i kraft fra den 14. februar 2013. 
 
Alle almene vandforsyninger skal foranledige, at den driftsansvarlige gennemfører et kursus om 
almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. 
 
Vandforsyninger der leverer 17.000m3 vand pr. år eller mere skal indføre kvalitetssikring. 

 
En vandforsyning der leverer mere end 750.000m3 pr. år skal opfylde kravene i ovenstående 
punkter ved at indføre ISO22000, eller systemer såsom Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed 
eller tilsvarende systemer der bygger på HACCP-principper. 

 
Ifølge den nye bekendtgørelse må intet være tilfældigt, alt skal dokumenteres, og den 
driftsansvarlige skal desuden registreres hos kommunen. 
Uddannelsen skal altså være tilstrækkelig og i orden og FVD vægter niveauet højt mht. 
hygiejnekursus (mikrobiologi) og drift af vandforsyningen. 

 
IT-baseret ledelsessystem TETHYS (logbog) er udarbejdet af FVD, som kan købes og udfyldes 
med forskellige gøremål, enten pr. dag eller uge. NCR nævnte en pris for anskaffelse for denne 
logbog på ca. 1200 kr. og ca. 2000 kr. årlig  

 
NCR lovede at forsøge at gøre sit indlæg tilgængeligt, således at vandværkerne kan hente 
inspiration her. 

 
VIBORG KOMMUNE’s indlæg: 

 
Carina Melgaard Andersen: 
Gennemgik takster samt skabelon til regulativ for almene vandværker. Regulativet er nu 
tilgængeligt på Viborg Kommunes hjemmeside.  
Mht. takstbladet så er det sådan, at det skal godkendes hvert år ellers har Vandværket i 
princippet ikke ret til at opkræve anlægs- og driftsbidrag hos forbrugerne. 
Takster deles op i 3 dele: 

 Hovedanlægsbidrag 

 Forsyningsledningsbidrag 

 Stikledningsbidrag 
Budget og takster skal godkendes for 2012 for at få godkendt takster for 2013  
 
Jens Ove Nielsen: 
Gennemgang af ”Kortlægning og indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand”. 
Der er ansat en person, som alene skal arbejde med indsatsplaner fremover. 
De forskellige områder i Viborg kommune blev gennemgået. Nogle er færdigbehandlede, andre 
er i gang og nogle er endnu ikke påbegyndt. 
Daugbjerg og Mønsted området er næsten færdigt. 
Man er så småt i gang i Viborg Nord og Skive. 
Viborg Syd er færdig. 
Ved udgangen af 2013 skal et større område omkring Møldrup være færdigt. 
Område ved Karup skal være færdig inden udgangen af 2014. 
Kortlægning afsluttes i 2015 ved Rødkærsbro. 
 
De forskellige teknikker og metoder blev gennemgået. Indkomne data overføres på kort med 
forskellige farver afhængig af, om det er sand, ler eller fed ler. Jordlagene bliver analyseret i en 
slags skiver, i forskellige niveauer ned til ca. 200 m under havniveau. 



Vandforsyningsplanen strækker sig fra 2012 – 2022. 
Den har været i høring uden væsentlige ændringer. Økonomiudvalget behandler den 24. apr. 
2013 og Byrådet den 1. maj 2013. 
 
En rigtig god aften med 35 tilmeldte personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Dirigent, Tom Graves Madsen 
 
 


