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Referat af Regionsvandrådsmøde, afholdt på Tranum Strand den 28 og 29 november 2008. 
 
 
Kristen Simonsen bød velkommen og gennemgik kort dagsordenen for mødet. 
 
Derefter præsenterede KS de indbudte indlægsholdere, Jens Sølling fra Fa. Rambøll – Henrik 
Suadicani fra Bygge og Erhvervsstyrelsen – Carl Emil Larsen fra Danva – Bent Soelberg  og Hans 
Nørgaard fra FVD. 
 
KS overlod herefter ordet til C. E. L., hvis indlæg omhandlede samarbejde imellem de to 
foreninger, Danva og FVD. 
 
En sammenlægning af de to foreninger, som der har været røster fremme om, er ikke umiddelbart 
foranstående, da forskelligheden er for stor. 
Selvom opgaven er den samme, er forskelligheden dog for stor. 
Danva håndterer de kommunale værker, ganske vist ikke så mange i antal, men absolut større med 
hensyn tilden leverede mængde vand. 
FVD håndterer derimod et større antal vandforsyninger, men hvor mange af disse er relative små. 
Forskelligheden ligger også i den pris, det koster at være medlem, og prisen for at deltage på kurser. 
Danva har 200 ansatte til at håndtere vejledninger - udarbejde kursusmaterialer samt afholdelse af 
disse. 
Bestyrelsen i Danva er en sammenblanding af kommunalbestyrelsesmedlemmer og folk fra 
vandforsyningerne. 
Fra maj 2010 kan kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke mere være medlem i Danva`s bestyrelse. 
Der afholdes 1 årligt møde mellem Danva og FVD. 
FVD er repræsenteret i Danva`s kursusudvalg, ved Jens Andersen fra Region Midt. 
Om de ting som de to foreninger kunne samarbejde om nævnte CEL bl. a. emner som den ny 
Vandsektorlov – Skattespørgsmål – Kulegravningsudvalg for kortlægning af forureningskilder – 
Kampagne om energioptimering og Vand Grand Prix. 
Omkring høringer og udarbejdelse af vejledninger, anså CEL det som en selvfølge, at de to 
foreninger har et tæt samarbejde. Danva vil gerne fungere som tovholder her. 
Videreuddannelse skal ske på et rimeligt niveau, hvor det er velkvalificerede  undervisere der står 
for undervisingen. 
Danva`s medlemmer skal skoles, evt. med udgangspunkt i FVD`s Håndbøger 
Danva`s kurser vil blive annonceret i Vandposten, således at FVD medlemmer kan tilmelde sig på 
disse kurser. 
CEL så store muligheder i de af FVD oprettede Vandråd, var på det nærmeste lidt misundelig, da 
Danva ikke havde disse tiltag, men har opfordret sine medlemmer til at tegne medlemskab i det 
lokale Vandråd. 
CEL sluttede med et: Der skal være et fælles ønske og vilje, for at opnå et godt resultat. 
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Herefter indlæg af Fuldmægtig Henrik Suadicani fra Erhvervs og Byggestyrelsen 
HS fortalte om de ansattes funktioner og sammensætningen i myndighedsfunktionen LER. 
HS omtalte også at LER er utroligt svært at holde opdateret, da der er mange faktorer der spiller ind. 
Der er opstillet 3 baggrunds idealer. 
 
Baggrund 1. At lette graveaktørernes oplysningsarbejde forud for en opgave 
 At lette lednings ejerne med udlevering af ledningsoplysning 
 At reducere graveskader 
 At bidrage til forbedret forsynings sikkerhed 
 At LER omfatter lednings ejere og ikke ledninger. 
Baggrund 2. At LER er udsprunget af lov no. 119 om registrering af lednings ejere 
Baggrund 3. At LER er et internet baseret register 
 At LER fungerer ud fra NET + GIS baserede kort 
 At LER har sekretariat til vejledning af kunderne. 
 At LER er bruger finansieret  
 At LER har en oprettet brugergruppe med repræsentanter fra berørte brancher. 
 
Indberetningspligt har alle lednings ejere, der helt eller delvis har ledninger i offentlige og private 
fællesveje. 
Alle ledningsoplysninger indgår i et kollektivt net. 
Der er pligt til opdatering inden 14 dage. 
En ledningsoplysning fra LER er ikke en forsikring mod graveskader 
Ledningsoplysningspligten omfatter ikke stikledninger, ejet af ejendoms ejer – drænledninger – 
vejdræn og søkabler. 
Der er forespørgselspligt for alle graveaktører. 
Der skal foretages ledningsoplysning for alle erhvervsmæssige gravearbejder i offentlig vej. 
Uopsættelige reparationsarbejder er undtaget, men forespørgsel skal foretages efterfølgende. 
Graveaktører skal afvente på svar fra LER, og kører uafhængig af de kommunale tilladelser. 
HS anbefalede, spørgsmålet om lednings registrering og kortlægning blev taget op i Vandrådene, 
for derved at sikre, at også de mindre vandforsyninger er dækket ind. 
Ifølge en udarbejdet statistik er der nu 75 % færre graveskader 
95 % af lednings ejere er nu registreret i Ler. 
85 % af alle graveforekomster, benytter oplysninger fra LER 
40 – 60 % af forespørgsler håndteres manuelt. 
Nuværende 14 dages svarfrist er nedsat til 5 dage. 
Fremtidige planer i LER ar at der oprettes en Web service, hvor oplysningen falder promte. 
Et retursvar vil komme indenfor 3 minutter. 
I 2006 forespurgte 21.578 garveaktører hos 456.806 lednings ejere 
I 2007 forespurgte 84.443 graveaktører hos 622.259 lednings ejere. 
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Biolog Jens Sølling, som har været ansat i 15 år i firmaet Rambøll, indledte sit indlæg med en kort 
præsentation af Fa. Rambøll, som blev stiftet i 1946 og er i dag internationalt repræsenteret i 28 
lande og har omkring 8.500 ansatte. 
Herefter omhandlede JS`s indlæg om vandindvindings tilladelser og vvm screeninger. 
I de tidligere tider var det landindvindings kommisionen der gav tilladelsen til vandindvindingen. 
I nutiden skal der påregnes, at der vil/kan blive tale om erstatningsspørgsmål overfor det ydre miljø, 
(dyrkningsaftaler). 
Kommende indsatsplaner kan få indflydelse på indvindings tilladelsen, som normalt løber i 30 år. 
Der er VVM pligt for anlæg beskrevet i VVM bekendtgørelsen, bilag 1. 
Der er Screeningspligt for anlæg beskrevet i VVM bekendtgørelsen, bilag 2. 
Ved etablering af en ny boring, kan dette udløse en VVM test. 
Denne undersøgelse vedrørende en VVM test/redegørelse kan/skal betales af vandforsyningen. 
Med hensyn til fornyelsen af indvindings tilladelsen, henviste JS til vejledning no. 324 af 06 – 
2008, der kan hentes på FVD hjemmeside, som værende fyldestgørende og i overensstemmelse med 
de oplysningskrav, der stilles for en sådan fornyelse. 
Ved ansøgning om fornyelse af indvindings tilladelser, anbefalede JS, at der i ansøgningen var: 
 At der er dokumentation for vilkårene i nuværende tilladelse 
 At der er en beskrivelse for evt. udvikling af indvindingsmængde og kvalitet 
 At der er en beskrivelse af om der ønskes etableret flere nye boringer indenfor de 
 næste 30 år, så tages dette forbehold med i ansøgningen. 
 
Hans Nørgaard fra FVD fortalte om de mest påtrængende arbejdsopgaver, der udspiller sig for 
øjeblikket. 
Den nok mest påtrængende opgaver, var henvendelser fra vandforsyninger, der efter anbefaling fra 
FVD, ønskede at ændre selskabsform fra I/S til A.m.b.a 
Ændringen af selskabsformen, er i realiteten nedlæggelse af eet selskab, for derefter at danne et nyt, 
hvilket automatisk udløser, at der skal fremlægges og godkendes nye vedtægter, der som regel også 
udløser en ekstraordinær generalforsamling. 
Vedtægtsforslag for A.m.b.a, kan hentes på FVD hjemmeside. 
Man skal også lige huske at afmelde og tilmelde ændringen af selskabsformen til Erhvervs og 
Selskabsstyrelsen.  
Med hensyn til Normal Regulativ for vandforsyninger, gjorde HN opmærksom på 
ændringer/tilføjelser i §6 punk 3 - §9 punkt 3 og § 12 punkt 8. 
Derudover nævnte HN Takstbladet, som til stadighed giver anledning til problemer, hvilket 
hovedsageligt kan henføres til dårlig og ikke fyldestgørende formulering. 
Takstbladet er bindende, derfor skal det være præcist formuleret. 
Fra år 2010, skal vandforsyninger, der udpumper mere end 200.000 kbm. tilsende takstbladet til 
konkurrencestyrelsen for kontrol i prisloftsystemet. 
 
Jens Andersen fra Region Midt fortalte om aktiviteterne i regionen, og fandt at tilmeldingerne til de 
afholdte kurser og temamøder, måtte betegnes som overordentlige sløve. 
Tilmeldingerne kom sent, der var dem som tilmeldte sig 1 time for arrangementets afholdelse. 
JS indtryk var også, at formanden for vandforsyningen ”glemte” at viderebringe oplysningen om 
kurser, til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
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Ole Will fra Region Syd, fortalte kort om aktiviteterne i deres region. 
Der har været afholdt forskellige temamøder med, efter OW udsagn, et rigtig godt besøgsantal til 
disse møder. 
OW anbefalede at man i højere grad bruger Internettet, som gør arbejdet med kursusafviklingen 
lettere, med hensyn til bl.a. indbydelser og tilmeldinger. 
 
Direktør Bent Soelberg FVD omtalte i sit indlæg kurser og kursusmaterialer. 
Der vil blive lavet kursusmateriale for vandforsyningernes ansatte, da der her sker en forøgelse på 
dette område, og kastede samtidig spørgsmålet ud til tilhørerne: Hvordan kan/skal disse ansatte 
undervises ?. 
Alle 5 Regioner har udarbejdet et fælles kursuskatalog, som når det er færdigtrykt, vil blive 
medsendt vandposten ud til medlemmerne. Danva`s programlagte kurser vil også blive annonceret i 
kursuskataloget. 
Materialer til FVD kurser, kan hentes på FVD hjemmeside. 
Alle 5 Regioner har fået tildelt adgang til Intranet, hvor alle interne data i Regionen gemmes. 
FVD Håndbog No. 3 er nu revideret, men afventer den nye vandsektorlovs endelige indhold. 
Kommer der krav om kontoplan ? 
Bliver vi skattepligtigede ? 
Der er selve Håndbogen no. 3. 
Der er en standard kontoplan 
Der er en konterings vejledning 
Der er en årsrapport vejledning 
Der er konteringsforslag til de mindre vandforsyninger 
I tillæg til håndbogen er en 13 siders vejledning, der ikke trykkes, men kan hentes på FVD 
hjemmeside. 
Kontoplanen er omfattende, der bruges kun det nødvendige for den enkelte vandforsyning. 
 
 
Lars Kærsgaard, runddelte en skrivelse, påtænkt at tilsende vandforsyningernes leverandører, idet 
Region Nord ikke fremover afholder Temamøder, men overlader dette felt til Vandrådene. 
Vandrådene får herved et input til afholdelse af et arrangement, ligesom det er vandforsyningerne 
selv, der bestemmer Temamødets indhold. 
Flere leverandører har tilbudt afholdelse af netop Temamøder, hvorfor region Nord fandt det 
rigtigst, at samme leverandører, nu skal rette henvendelse til Vandrådene, som herefter kunne vælge 
og vrage mellem disse leverandørers tilbud og forskellige indhold. 
Skrivelsen udløste en livlig debat, mange kunne se fordelen, men flere var imod at udsende 
skrivelse, hvilket region Nord tog til efterretning. 
 
Evaluering af mødet: der ønskedes færre og kortere indlæg, ligesom der skal være mere plads til 
åben debat. 
 
Fredag aften var Region Nord vært ved en julemiddag, og hvor der efterfølgende blev dyrket socialt 
samvær. 
Lørdag sluttede med en fortrinlig frokost kl. 12,00. 
 
Lars Kærsgaard 
referent. 
 


