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Referat af møde i Regionsdvandrådet den 12 dec. 2005. 
 
Mødt var: 
Hjørring Kommune. 
Søren Stensbak Larsen. 
 
Brønderslev – Dronninglund. 
Palle Hostrup. 
 
Jammerbugt Kommune. 
Lars Eriksen. 
 
Mariager Fjord. 
Jørgen Christensen. 
 
Rebild. 
Poul Vinding. 
 
Morsø. 
Afbud fra Egon Møller. 
 
Thisted. 
Afbud fra Henry Hansen 
 
Aalborg. 
Afbud fra Arne Larsen. 
 
Fra bestyrelsen i Region Nord deltog: 
Lars Kærsgaard, ref. 
Gustav Madsen. 
Jørgen Petersen 
Evi Bundgaard 
Kristen Simonsen. 
 
Mødet indledtes kl. 18.00, hvor formanden for Region Nord, Kristen Simonsen bød 
velkommen til de fremmødte. Derefter blev der budt på traditionel vendsysselsk 
julemiddag, med det hele. 
 
Herefter blev forhandlingerne indledt med at KS gav en orientering: 
Efter regeringsskiftet i 2001, blev vandfonden nedlagt. Fonden havde været en stor hjælp 
for de mindre vandforsyninger, og flere andre projekter, som forskning mv. blev støttet af 
fonden. 
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Ved et møde i foråret 2002 med miljøministeren blev vandfondens nedlæggelse drøftet. 
Ministeren tilbød i stedet af afsætte en pulje på 3 mio. kr. om året til nogle af de opgaver, 
som vandfonden havde ydet økonomisk støtte til. Kravet fra ministeren var, at de to 
vandværksforeninger, FVD og Danva, kunne blive enige om, hvilke projekter der skulle 
nyde fremme. 
 
Der lå en politisk målsætning fra regeringen i 1992 om at Danmark forsat skulle have en 
decentral vandforsyning, hvor man skulle forsøge, at bevare så mange vandforsyninger som 
muligt. De to vandværksforeninger blev derfor enige om, at FVD i 3 år kunne bruge 1 mio. 
kr. om året  til at etablere vandværkssamarbejde ude i kommunerne ved oprettelse af et 
kontakt eller samarbejdsudvalg. FVD åremålsansatte derefter 3 projektmedarbejdere til 
denne opgave. 
 
Vi står nu ved afslutningen af dette projektarbejde. Har projektet så lykkedes?, ja det synes 
vi, der blev de første 2 år oprettet mange udvalg. For et par år siden, begyndte regeringen at 
rumle med store strukturelle ændringer i amter og kommuner. Resultatet blev, at fra 1 
januar 2007 bliver amterne nedlagt, de nuværende 274 kommuner bliver til 98, og 5 
statslige regioner. Staten opretter 7 miljøcentre hvoraf de 4 bliver i Jylland, et i Aalborg, 
Aarhus, Ringkøbing og Ribe. Desuden bliver Danmarks delt op 4 vandrammedistrikter. 
 
Fra den 1 januar 2007 bliver hele ressource og tilsynsmyndigheden som hidtil har været 
amternes opgaver nu de nye kommuners opgave. Vandforsyningslovens § 12 pålægger 
kommunerne at oprette et koordinationsforum, bestående af bl.a. repræsentanter fra 
vandforsyning i kommunen til at bistå sig ved udarbejdelse af indsatsplaner. 
Vandforsyningslovens § 52 c pålægger kommunen at opkræve gebyrer til disse opgaver. En 
opgave der hidtil er løst af amterne. Staten overtager kortlægningen. 
 
For at gøre vandforsyningerne opmærksom på de store ændringer der vil ske fra 1 januar 
2007, har FVD Nord brugt de sidste 6 måneder på i samarbejde med projektmedarbejder 
Dorte Toft, at holde møder hvor alle vandforsyninger i den nye kommune har været 
inviteret. Antallet af vandforsyninger i de nye kommuner er meget store. I Aalborg 
kommune således 114 og Frederikshavn 17, Lemvig og Struer hver 15. 
 
Fra den 1 januar 2007 vil den nye vandværksregion nord, bestå af de 11 kommuner i den 
statslige region nord, samt  Lemvig, Skive og Struer kommuner, ca. 550 vandforsyninger. 
 
På disse møder er der alle steder blev oprettet arbejdsgrupper, som har fået til opgave at få 
vandforsyningerne klædt på til samarbejde, ikke blot med sig selv, men også med de 
offentlige myndigheder. Det er en stor glæde for os, at også de kommunale vandforsyninger 
er med i dette samarbejde med af få oprettet vandråd i de nye kommuner. Der er i de fleste 
kommuner dannet vandråd med vedtægter, og der er valgt en repræsentant til 
regionsvandrådet. Dorte Toft vil fremlægge en status for dette arbejde. 
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Selv om vandforsyningsloven siger at opgaverne i koordinationsforum bliver at bistå 
kommunen ved indsatsplanlægningen, kan det jo godt være at det vil være muligt også at 
komme til at tage fat på andre opgaver, og i den indledende periode er det vigtigt at: 
 

1. få kontakt med kommunale arbejdsgrupper vedrørende vandforsyningsområdet. 
 

2. få kontakt til de nyvalgte byrådsgrupper – sammenlægningsudvalg. 
 

3. informere vandforsyningerne og kontaktudvalgene om forvaltningsstrukturen og 
administrative og politiske nøglepersoner i den nye kommune. 

 
4.  at medvirke til at der gives prioritet til vandforsyningssamarbejdet og samarbejdet. 

 
5. holde kontakt til FVD og regionsbestyrelsen. 

 
6. få etableret et afsnit for vandrådet på FVD`s hjemmeside. 

 
7. være aftalepartnere med kommunen i fælles forhold for alle vandforsyninger. 

 
8. varetage overordnede opgaver i relation til region – kommune – vandforsynings, - 

og indsatsplanlægning samt regulativ og beredskabsplaner. 
 

9. medvirke til at konsolidere kontaktudvalgene  og samarbejdet mellem 
vandforsyninger indbyrdes, så længe de vil fortsætte. 

 
Det er region nords mening at det nye regionsvanråd skal afholde mindst 2 møder om året, 
vi håber at rådet må blive et forum for erfaringsudveksling og information om arbejdet i de 
4 andre regioners råd. Vi vil ligeledes kunne informere deltagerne om den nye lovgivning 
og målsætninger og tiltag med henblik på at støtte vandrådene ude i kommunerne bl.a. ved 
kursusvirksomhed. 
 
Ved omtale af Serviceeftersyn af Vandsektoren blev udleveret FVD`s høringssvar til 
miljøministeriet sammen med folderen om emnet. I øvrigt henvises til ”Vandposten nr. 151 
side 32, hvor der er en nærmere beskrivelse og forklaring. 
 
Dorte Toft viste en oversigt over de 14 kommuner hvoraf der er oprette vandråd i de 9. 
 
Frederikshavn. 
Opretter vandråd i jan. – febr. 2006. 
 
Hjørring. 
Formand Søren Stensbak Larsen, Gaden 86, 9870 Sindal. Tlf. 98 93 50 06. 
stensbak@mail.dk 
 
Brønderslev – Dronninglund. 

mailto:stensbak@mail.dk
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Vandrådet er dannet og konstitueret. Formand Ole Lysgård Jensen, Hjørringvej 480, 9700 
Brønderslev. Tlf. 98 83 71 25. næstformand Palle Hostrup, Sønderfade 68, 9320 
Hjallerup.Tlf. 98 28 22 90. 
 
Jammerbugt. 
Arbejdsgruppen har valgt Lars Eriksen, Gøttrupvej 297, 9690 Fjerritslev til repræsentant. 
 
Thisted. 
Formand Henry Hansen, Vildsundvej 31, 7700 Thisted. Tlf. 98 93 12 59. 
 
Aalborg. 
Der har ikke været afholdt møde i Aalborg kommune. Kommunen har nedsat et 
vandplanudvalg med folkevalgte repræsentanter. Dette udvalg bliver nyvalgt sammen med 
byrådet hvert 4 år. Dette udvalg kan udpege 2 medlemmer til regionsvandrådet. Pt. 
repræsenterer Arne Larsen, Gisselfeldtparken 4, 9400 Nørresundby. Tlf. 98 19 13 99 
vandplanudvalget. 
 
Mariager Fjord. 
Formand Bent Agerskov Nielsen, Kastanie Alle 19, Øster Doense, 9500 Hobro. Tlf. 98 55 
44 86. iogbnielsen@mail.tele.dk 
 
Rebild. 
Formand  Poul Vinding, Ahornvej 28, 9575 Terndrup. Tlf. 98 33 57 89. 
 
Vesthimmerland. 
Arbejdsgruppen har endnu ikke konstitueret sig. 
 
Lemvig. 
Opretter vandråd i jan. –febr. 2006. 
 
Struer. 
Bestyrelsen er ikke konstitueret. 
 
Morsø. 
Formand Egon Møller, Strædet 38, 7990 Ø.Assel. Tlf. 97 76 42 17/40 45 42 77. 
 
Skive. 
Opretter vandråd i jan. – febr. 2006. 
 
Læsø. 
Der er ikke afholdt møder på Læsø, har kun 1 vandforsyning. 
 
Dorte Toft gav en anvisning i at bruge FVD`s hjemmeside til at indhente informationer om 
lovgivning og bekendtgørelser mv. Oplysninger om de § gamle kontaktudvalg” vil forblive 
på hjemmesiden de næste 1 – 1½ år. 

mailto:iogbnielsen@mail.tele.dk
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Dorte Toft takkede for samarbejdet i de forløbne 3 år. Og fortalte om sine nye 
arbejdsopgaver hos sin nye arbejdsgiver, Fa DGE. 
 
KS takkede Dorte for den store indsats hun har ydet projektet, og overrakte som 
påskønnelse for sit store arbejde en buket blomster. 
 
Efter udveksling af spørgsmål og svar på forskellige ting sluttede mødet. 
 
Lars Kærsgaard 
referent. 


