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VANDRÅDET - en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune 

 
29. april 2015 

 
Referat af Repræsentantskabsmøde  

2015   
i Vandrådet i Viborg 

 
  

Mødetid og sted: 28. april 2015 kl. 19.00 

  
Mødedeltagere: Vandværker i Vandrådet 

  

Referent: Jette Løgstrup (JL) 

  

 
Velkomst ved formand Ingvard H. Petersen (IHP) til de 38 personer, fordelt på 20 vandværker, 
der var mødt op denne aften. Endvidere blev der rettet en stor tak til den tidligere formand Jens 
Ole Skovgaard Jensen (JOS), som heldigvis fortsætter i Vandrådets bestyrelse. 
IHP fortsatte videre i programmet i henhold til den udsendte dagsorden. 
  

 
Dagsorden/referat: 
 
1. Valg af dirigent. 

Tom Graves Madsen fra Ørum Vandværk blev valgt. Tom kunne konstatere at alle for-
malia omkring indkaldelse osv. er overholdt. 

2. Valg af revisor. 
Tom Graves Madsen blev genvalgt. 

3. Formandens årsberetning. IHP fremlagde beretningen fra det foregående år. Beretnin-
gen kan ses vedlagt. 

4. Kasserer Mogens Brems Knudsen (MBK) fremlagde regnskabet, og dette blev ligeledes 
godkendt af revisoren. Kontingentet er fortsat 300 kr. årligt. 44 vandværker er medlem 
af Viborg Vandråd. Opkrævning som ønskes via bankoverførsel, for 2015 vedlægges 
sammen  med dette referat. Medlemmer opfordres til at få lavet en fast årlig overførsel, 
som vil lette det administrative arbejde for alle parter. 

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

6. IHP ønsker ideer og ønsker fra Vandrådets medlemmer angående ture og oplevelser i 
efteråret 2015. MBK kom med forslag til en tur til det nye Truelsbjerg Vandværk ved 
Aarhus, som skulle være et helt fantastisk vandværk. Det var der stor enighed om. 
JOS havde et kort indlæg angående det næste kursus som omhandler Håndbog 3 - 
Budget og regnskab. Kurset afholdes den 20. maj 2015 på Kraftvarmeværket, Industri-
vej 40, 8800 Viborg. Sidste frist for tilmelding er den 10. maj 2015. Tilmelding sker på 
FVD’s hjemmeside. Reminder vil senere blive sendt ud på mail. 

 
 
Der blev herefter serveret smørrebrød, sodavand og kaffe. 

http://fvd.dk/fvd-butik/kurser/haandbog-3-budget-og-regnskab/c-24/c-76/p-578
http://fvd.dk/fvd-butik/kurser/haandbog-3-budget-og-regnskab/c-24/c-76/p-578


Efter repræsentantskabsmødet orienterede Jørgen Jørgensen og Johan Ottesen fra Viborg 
kommune om aktuelle problemstillinger inden for drikkevandsområdet. 
 
Kvalitetssikring på almene vandværker. 
Denne kvalitetssikring trådte i kraft i februar 2013 og skulle have været gennemført ved udgan-
gen af 2014. 
Der skal være en eller flere driftsansvarlige på almene vandværker.  
Der skal være afholdt kurser i almindelig vandværksdrift og vandhygiejne. 
Udbydere af kurser er eksempelvis DANVA eller FVD. 
Kurser skulle have været gennemført senest 31.12.2014 
Vandværker skal senest 6 måneder efter uddannelse underrette Viborg Kommune (VK). Her 
blev det dog nævnt, at VK ikke havde modtaget mange henvendelser. 
 
Endvidere har VK planer om at tilse 50 vandværker i år. 
 
Vandværker  >  17.000 m3 /år. 
Denne størrelse vandværker skal indføre kvalitetssikring. 
Kortlægning af vandværket og driftsrutiner. 
Der skal vurderes forureningsrisiko og handleplan. 
Opfølgning og dokumentation. 
 
Vandværker  >  750.000 m3 /år. 
 
Her skal indføres ledelsessystem eksempelvis ISO22000 
Vandværker er ansvarlige for, at folk der har driften på vandværket også har både kendskab til 
driftsopgaverne og de nødvendige kurser. 
 
Udbygning af ledningsnet 
Der var et punkt på Klima- og miljøudvalget den 8. januar 2015 omhandlende ”Støtte til fremme 
af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur”. 
Hvad vil kommunen hjælpe os med?’ 
F. eks. støttemuligheder enten i form af at VK ”står i forskud” eller VK stiller kommunegaranti 
ved optagelse af lån i Kommunekredit. 
Beslutningen blev udsat mhp. dels at skabe overblik over eksisterende garantistillelser, dels 
høring i Vandrådet. 
Der står i dag ca. 2,8 mill. i VK til hjælp. 
 
Deltagerne var delt i de 2 løsningsforslag, så der var en god diskussion. 
 
Indsatsplaner 
Der er politiske diskussioner omkring drikkevandsplaner, især ”Indsatsplan Viborg Nord”. Der er 
møde sidst i maj 2015 hvor man vil vurdere VK’s planer i forhold til Vejle. Modellerne sammen-
lignes på en objektiv måde. 
Tidsplanen er at køre planerne, så de er færdige ved udgangen af 2017, men det bliver nok 
først i løbet af 2018. 
 
 
Alt i alt en god og lærerig aften.  
 
 

  


