
 

 
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 

30. april 2014 

 
Referat af Repræsentantskabsmøde 

2014 
i Vandrådet i Viborg 

 
  

Mødetid og sted: 30. april 2014 på Bøssemagervej 8, 8800 Viborg 

  
Mødedeltagere: Vandværker fra Vandrådet 

  

Referent: Jette Løgstrup (JL) 

  

 
Velkomst ved formand Jens Ole Skovgaard Jensen til de 30 personer, fordelt på 16 
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 fra det foregående år. Beretningen 
kan ses vedlagt.  

4. Regnskabet er godkendt af revisoren. Kontingentet for 2014 fastholdes på de 300 kr/år, 
hvilket blev godkendt. 44 vandværker er medlem af Viborg Vandråd. Opkrævning som 
ønskes via bankoverførsel, for 2014 vedlægges sammen med dette referat. 

5. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlem Ingvard H. Pedersen blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Kurt F. Nielsen  blev genvalgt. 
Kasserer Mogens Brems Knudsen  blev genvalgt. 

6. Eventuelt: 
Tom Graves ville gerne have et emne taget op i Vandrådet, nemlig taksten for 
måleroplysninger, som gerne skulle være den samme pris i hele kommunen og landet. 
Desuden spurgte Tom om, hvordan reglerne overholdes mht. målerskift. Der er et stort 
ressourcespild, da det viser sig, at der aldrig er noget galt med målerne. Store målere 
kan ved visse fabrikater kontrolleres på stedet, hvilket ville være en stor hjælp. 
 
  

 
Herefter var der en lille kaffepause med oste- og rullepølsemadder. 

 
 

 
 
 



 
Niels Christian Ravn (NCR), Karup Vandværk og formand for FVD Region Midt havde et 
indlæg vedrørende kurser for driftsansvarlige på vandværker. Håndborg 4 og 6. 
 
Alle almene vandforsyninger over 10 forbrugere skal foranledige, at den driftsansvarlige 
gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. 
Den driftsansvarlige er den person, som bestyrelsen udpeger. 
 
FVD er en brancheforening (ikke en kontrollant) der tilbyder kurser for driftsansvarlige på 
vandværker. 
Der kører flere andre kurser og Danva kører også kurser af lignende karakter. 
 
NCR fortalte, at det drejer sig om 2 kurser – Håndbog 4 som omhandler vandanalyser, og 
Håndbog 6 som omhandler vandværksdrift. Man skal have deltaget i disse 2 kurser ved 
udgangen af 2014 for at blive godkendt, dog har Naturstyrelsen lempet en smule, så det er i 
orden, hvis man er tilmeldt kurserne i 2014, idet der er stor efterspørgsel på alle kurser, og 
det derfor kniber med pladsen. 
Der er temaftener 4 forskellige steder i Region Midt (Viborg, Auning, Brædstrup og Vildbjerg i 
løbet af året. Kurser kan ses på FVD’s hjemmeside. 
 
Uddannelsesniveauet skal være tilstrækkelig til at sikre arbejdsrutiner med henblik på 
forebyggelse af forurening. 
Deltagerbevis eller eksamen med udstedelse af certifikat er frivillig. Instruktøren bestemmer, 
hvad der skal gennemgås hos FVD. 
Driftskursus varer 3 dage med overnatning og består af 24 lektioner, som svarer til 21 timer. 
Der kører kurser 5 forskellige steder i år. 
Hygiejnekursus varer 2 dage og består af 16 lektioner, som svarer til 14,5 time. 
Her kører der kurser 6 forskellige steder i år. 
Endvidere køres et selvstudium, hvor man modtager et kompendie  8 uger inden prøvens 
aflæggelse. Her skal nemlig aflægges prøve sammen med de øvrige der vælger at aflægge 
prøve, og her skal man bestå for at blive godkendt. 
 
NCR viste eksempler fra certifikatprøve. 
 
Der er også tale om en anden type kursus, aftenkursus á 3 timers varighed, nemlig kurser for 
bestyrelsesmedlemmer, hvor det er alle 6 håndbøger der ligger til grund for det pågældende 
kursus. 
 
Endvidere kan der for større vandværker være tale om gennemgang af IT-baseret 
ledelsessystem TETHYS. 
 
Til slut gennemgik NCR den nye Måletekniske vejledning nr. 9567 af 18/10/2013 om 
kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10). 
Vejledningen findes på FVD’s hjemmeside. 

 
 
VIBORG KOMMUNE’s indlæg v. Jørgen Jørgensen (JJ). 

 
Der er stor interesse i at vide, hvor meget kommunen forlanger vedrørende disse ovennævnte 
kurser. 
Kommunen forlanger ikke som sådan et bevis eller prøve. Det er i orden, hvis det enkelte 
vandværk kan dokumentere en viden i håndbog 4 og 6. 
 



Desuden fortalte JJ at vandforsyningsplanen med A og B vandværker er godkendt i 2013 og 
kører planmæssigt. 
 
JJ nævnte, at Viborg kommune før jul varslede et forbud med erstatningsboringer (1650 pers.). 
Det var lidt et uheldigt brev, som satte sindene i kog rundt omkring, men brevet blev senere 
suppleret med et senere brev. 
 
JJ var også lidt inde på delte vandforsyninger  –  egne boringer + vand fra Energi Viborg Vand. 
Der må ikke gives tilladelse til delt vandforsyning ifølge vandforsyningsplanen, idet der er stor 
risiko for forurening. Økonomien spiller også en rolle. 
 
I kommunen fortalte JJ, at der er et lille vandværk, som har problemer med pesticider i 
drikkevandet, hvor der er søgt om anvendelse af kulfilter i behandling af drikkevandet. 
Forvaltningens indstilling til et kulfilter er dog et afslag. 
 
Godkendelse af takstblade er ikke færdiggjort endnu, men er under behandling. De godkendes 
efter samme principper som tidligere. 
 
 
 
Afslutningsvis foreslog formanden Jens Ole Skovgaard Jensen, at der eventuelt kan laves et 
samarbejde eller samspil i Viborg Vandråd vedr. kursus / selvstudium, da det viste sig, at der i 
forsamlingen var stor interesse i selvstudium. Alle synes det var en god ide. 
NCR tilbød også deltagelse i dette samarbejde, hvor materialet kunne gennemgås. 
 
Boringsnære beskyttelsesområder udover 25 meters zonen kunne også være et forslag. 
 
Et tredje forslag gik på et besøg til et vandværk. 
 
Ellers modtager Viborg Vandråd gerne ideer til arrangementer. 
 
 
 
Ellers en rigtig god og lærerig aften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Dirigent, Tom Graves Madsen 
 
 


