
Velkomst til Regionsvandrådet til mødet den 23. november 2007. 
 

På Region Nords vegne, vil jeg gerne byde velkommen til dette møde. Det er en stor glæde, at vi har 
repræsentanter fra 12 af de 14 kommuner, som Region Nord skal varetage interesse for. Vi har afbud 
fra Lemvig og Læsø kommuner. 
 
Jeg vil også byde velkommen til DANVAS direktør Carl-Emil Larsen. 
 

Ved flere møder mellem de to vandværksforeninger, DANV A og FVD har vi drøftet hvorledes vi skal 
samarbejde fremover. Der er blevet enighed om, at DANV A skal inviteres til alle Regionvand-
rådsmøder. 
 
I de kommuner hvor der er en kommunal vandforsyning, er vi i den situation, at de er med i vores 
vandråd. Da de offentlige vandforsyninger er organiseret i DANVA er det meget naturligt, at de 

       også deltager i vore møder, så derfor er du også meget velkommen Carl-Emil. 
 

Da vi tror, at vandrådene i kommunerne kommer til at spilde en væsentlig rolle i den fremtidige 
vandforsyning. Flere kommuner har allerede meldt ud, at al kommitikation til vandforsyningerne for 
eftertiden vil foregå gennem vandrådet. For at være en værdig samarbejdspartner er det derfor 
bydende nødvendigt at vandrådene er klædt på til at kunne løse og klare disse opgaver. 
 
Derfor afholder vi det her udvidede kursus over 2 dage, hvor det gennemgående tema i hele forløbet vil 
være vandråd. Hvor vi også får lejlighed til at lære hinanden og kende, og vi bedre kan udveksle 
erfaringer. Vi tror på, at vandrådene kan få stor indflydelse på den fremtidige vandforsyning, hvis vi 
selv vil? 
 
Vandforsyningsloven pålægger kommunerne, at oprette et koordinationsforumlgrundvandsråd til at 
rådgive kommunen ved den indsatsplanlægning der skal fmde sted når kortlægningen er til endebragt. 
Min vi tror også kommunerne vil være interesseret at drøfte vandforsynings- og beredskabsplan m.v. 
med vandrådene. Mange kommuner har endnu ikke oprettet koordinationforum, 
men vi går ud fra, at alle vandråd bliver repræsenteret i disse forummer. 

 
 

Færre små vandforsyninger i fremtiden, sådan lyder en pressemeddelelse fra Ritzaus Bureau, som 
bliver citeret i radioavisen søndag den 14. oktober, og bragt i morgenaviserne mandag den IS. oktober. 
Små vandværker på vej ud, skriver nyhedsmagasinet Danske kommuner. Fornuftens fallit, indleder 
Morgenavisen Jyllandsposten i en leder den 17. juli 2007, om de private forbrugerejede og 
forbrugerstyrede vandforsyninger i Danmark, og alle eksperter er 200 % enige om, at der kun skal 
være ca. 50 vandselskaber. 
 
Jeg vil derfor referere til et møde Lars og jeg var til i miljøcenter Aalborg den 8. november, om den 
fremtidige udnyttelse og beskyttelse af drikkevandsressourcerne i Vendsyssel. Det drejede sig om 
kommunerne, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev. 
 
Disse 3 kommuner har ca. 75 vandforsyninger. Ved Skagen pumper man 150 tons saltsyre ned i 
grundvandet om året, for at man overhovedet kan drikke vandet. I Hjørring pumper man over 
800.000 kubikmeter vand i en bæk om året. De har 12 boringer hvor der er lidt BAM i. Hjørring 



                  ~ vandforsyning, har prøvet flere gange at få tilladelse til at rense det i gennem et kulfilter, men nej 
 siger politikerne. 
 

De 3 kommuners chefer for vandforsyningerne, bad så mindeligt de private vandforsyninger om 
endelig ikke at opgive forsyningerne. Det er min private mening, at de politikere der er i mod rens-
ning, aldrig har prøvet at have et ansvar for at skulle levere rent drikkevand. 
 
I bestyrelsen har vi store ambitioner om vore vandråd. 
 
Her i dag vil først Lars: 
 

1. Give en orientering med formålet med oprettelse af vandrådet. 
2. Så vil Carl-Emil Larsen fortælle om DANV AS strategi 2007 - 2010. 
3. Derefter vil hvert vandråd få lejlighed til at redegøre for deres arbejde. 
4. Så vil der blive en kort orientering om Miljøministeren forlig med folketingets partier, om 

               den fremtidige vandforsyning. 
5. Opsamling af eftermiddagens emner og diskussioner. 
 

I morgen formiddag starter vi op med en præsentation af en opdatering af Vandværkets Styring, ved 
Jørgen Krogh Andersen fra DYN. 
 
Dernæst vil Regionsformand Ole Will fra Region Syd lave en gennemgang af de kommunale og 
statslige opgaver der kan blive pålagt vandrådene. 
 
Så vil Lars og jeg redegøre for hvad hjælp Region Nord kan yde vandrådene, og vi laver en evaluering 
af vores møde her. 
 
Efter frokost, vil der på vej hjem blive lejlighed til at se et forholdsvis nybygget vandværk her i 
omegnen for dem der har lyst. 
 
Endnu engang velkommen til alle, jeg håber i vil nyde opholdet her i de skønne omgivelser. Her på 
stedet har manet slogan der hedder "stilheden råber dig i møde" velkommen. 



 ' Sindal d. 4. november 2007. 

 
Indlæg om: 

 
Formålet med oorettelsen af Vandråd. 02 disses funktioner overfor medlemmerne. 

 
Hvorfor er det nu, at F.V.D. gerne vil have oprettet et Vandråd i hver af kommunerne? 

 
Det er fordi vi tror på, at der ved oprettelsen af et Vandråd i en kommune, er der skabt en form for 
hjælp til selvhjælp, til vandværkerne. 

 
De små private vandværker har i øjeblikket fået mediernes bevågenhed, og der er antydet mere end fra 
et hold, at man forudser, indenfor en kortvarig periode, at mange små private vandværker, enten må 
lukke, eller bliver sammensluttet med et andet vandværk. 

 
Dette til trods for, at uanset hvilken regerings konstellation vi bliver regeret af, så er alle politiske 
partier dog enige om, at man vil fastholde den decentrale vandforsyning, videst muligt. 

 
Skal det lykkedes, må vandværkeme så til gengæld så også selv forsøge at leve op til de nyeste krav og 
bestemmelser, og ikke hælde hovedet op af den her med at "Det går da godt nok, vi har da ingen 
problemer". 

 
Gennem henvendelser til F.V.D. om hjælp til problemløsning, og gennem de tilknyttede konsulenter, 
der besøger vandværkerne, får vi dog nogle gange et billede af, at alting ikke altid står så godt til, som 
vandværksbestyreisen hævder. 

 
Vi har i indeværende år oplevet ikke mindre end tre gange, at et vandværk er kommet "i klemme" i 
forhold til en forbruger, fordi sådan en banal ting som takstbladet, ikke var lovformeligt udformet. 

 
De samme vandværker kan så ikke forstå at F.V.D. ikke kan redde dem ud af suppedasen, for som de 
siger, "Vi er da medlemmer af Foreningen, så må I da også hjælpe os". 

 
I de fleste tilfælde, skyldes et opstået problem, at samme bestyrelse er kommet "bagud" og derfor 
ikke kan overskue, at få rettet skuden op. 

 
Vi tror også, at der hidtil, og måske stadigvæk, har været den holdning hos mange vandværker, at "vi 
kan godt selv", og vi vil ikke betale for at være med i flere foreninger, ligesom at vi vil ikke risikere at 
miste noget af vores selvstændighed. Der er ingen der skal komme og bestemme over os. 

 
Et vandværk der i dag tænker således, kører absolut enegang, og har ikke store chancer for at 
overleve, og kan meget vel blive det næste vandværk, der må sammenlægges med naboen. 
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Nøgleordet hedder samarbejde. Vandværkerne imellem. 
 
For det første, betyder det, at Vandværkerne skal lære at være åbne overfor hverandre, således at 
alle gode ideer og løsninger, bliver tilgodeset af alle. Der er jo ingenting i en vandværksdrift, der 
kan være hemmeligt. 
 
For det andet, betyder det, at alle de opgaver, som vandværkerne skal håndtere, ikke løses enkeltvis, 
men løses lettere i fællesskabet, hvor opgaverne jo kan diskuteres, og herigennem finde den mest 
hensigtsmæssige løsning. 
 
For det tredje, betyder det, at vandværkerne kan ensrette mange af de rutiner, der uvilkårligt er en 
del af driften i et vandværk. 
 
For det fjerde, betyder det, at det igennem sammenholdet / samarbejdet i et Vandråd, bliver lettere at 
håndtere alle de lovmæssige aspekter. 
 
I håndbog no. 2, gives rigtig mange eksempler på, hvad et Vandråd kan beskæftige sig med. 
 
Uden at skulle begynde at opremse alle de i håndbogen nævnte eksempler, så brug håndbogen som et 
stykke værktøj, til at finde ideer til indhold og bearbejdning i vandrådsmøderne. 
Det anbefales at denne håndbog altid medbringes under møderne, da det her er muligt at slå op og få 
svar på mange relevante spørgsmål. 
 
Alle de nævnte gode grunde, er grundlag nok for at oprette et Vandråd i kommunerne. 
 
Når F, V. D. eller måske snarere Regionerne afholder kurser og møder, er vi da helt bekendt med at 
kun et mindretal af vore medlemmer møder op til sådanne arrangementer. 
 
Vi har lavet statistik på fænomenet, og mødeprocenten er 26 % af vandværkerne og kun 6% af alle 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Når vi så samtidig begynder at se på hvem der møder, ja, så er det de samme vandværker og de 
samme personer der går igen, da der fra hvert vandværk kun møder l eller 2 personer. 
 
Vi har på flere forskellige måder forsøgt at kontakte og informere de "glemte" medlemmer om 
vigtigheden i at deltage på de forskellige kurser, dog desværre med et negativt resultat. 
 
Vi er også bekendt med, at der i de forskellige kommuner også er vandværker der står udenfor 
Vandrådene, og som har tilkendegivet, at man ikke ønsker et medlemskab her. 
 
Det skal dog ikke forhindre Vandrådene i at gøre en indsats, for at få de sidste i "folden". 
Det kunne da være sjovt om alle var med. 
 
Det være ikke sagt for at læsse problematikken over på Vandrådene, men det er nu engang således, at 
det lokale netværk, måske lettere kan få kontakten til de resterende vandværker. 
 
Lad os dog lige fastslå, at det ikke skal skorte på hjælp fra regionens side, hvad 
medlemshvervningen angår. 
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Det fremtidige samarbejde med de offentlige myndigheder, bliver i høj grad i nærkontakt med 
kommunen. 
 
Det er overordentligt vigtigt, at Vandrådet udpeger relevante personer til koordinationsforum, som 
har den fornødne indsigt, og som kan og forstår, at tale vandværkernes sag. 
 
Når kommunen begynder at behandle og arbejde med f. eks. Indsatsplanerne, er det ikke 
ligegyldigt, for vandværkerne, hvilke beslutninger der bliver truffet. 
 
I akkurat dette tilfælde, er det heller ikke særligt smart, at stå udenfor samhørigheden i Vandrådet, 
idet det enkelte vandværk får det svært at gennemskue dette programs store indhold. 
 
Nu skal indholdet i dette indlæg ikke forstås sådan, at vi fra Regionens side forsøger at losse alt 
overpå Vandrådene, sådan skal det ikke forstås. 
 
Meningen med det her arrangement er at få fastlagt en strategi for det samarbejde, der helt naturligt 
må og skal være, mellem Vandrådene og baglandet, F. V. D. 's region. 
 
Vi finder at samarbejdet i Vandrådene, er en styrkelse og et løft til bestyrelserne i vandværkerne, så 
ingen skal gå og føle bestyrelsesarbejdet som en belastning. 
 
Så derfor 
 
Nøgleordet er: Samarbejde på alle fronter. 

 
Lars Kærsgaard 



 

 
Færre små vandforsyninger i fremtiden. 
 

Sådan lyder en pressemeddelelse fra Ritzaus Bureau, som bliver citeret i radioavisen søndag den14. 
oktober, og bragt i morgenaviserne mandag den 15.oktober 2007. Små vandværker på vej ud, skriver 
nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Fornuftens fallit, indleder Morgenavisen Jyllandsposten i en 
leder den 17. juli 2007, om de private forbrugerejet og forbrugerstyrede vandforsyninger i Danmark, 
og alle eksperter er 200 % enige om, at der kun skal være ca. 50 vandselskaber. 
Alle ods vender i dag imod de mindre vandforsyninger, som næsten med alle midler skal nedlægges. 
FVD mener ikke, at det behøver at være nødvendigt. Vi skal ved kurser tema - møder m.v. hjælpe alle 
de vandforsyninger der er interesseret i at fortsætte som selvstændig, og vi sætter ingen nedre grænse. 
vi skal have vore Vandråd i alle kommuner klædt på til at kunne være medbestemmende om deres 
egen fremtid. Vi skal være repræsenteret i det koordinationsforum som alle kommuner skal nedsætte, 
hvor de politiske beslutninger om gebyrfinansierede indsatsplaner skal vedtage. 
 
Mange kommuner har endnu ikke faet nedsat koordinationsforum/grundvandsråd, der skal bistå ved 
indsatsplanlægningen. Her bliver det Vandrådene som skal være meget aktive. Jeg har eks. på i den 
kommuner vi befinder os i, kan vi også fa meget stor indflydelse på udarbejdelsen af, takstblad, 
vandforsyningsplaner m.v. 
 
Men der findes også lyspunkter i vores arbejde. Den 8. november deltog Lars ogjeg i et Workshop på 
Miljøcenter Aalborg hvor snitflader til grundvandskortlægning i kommunerne Frederikshavn, 
Hjørring og Brønderslev, var til debat. Som bekendt har Frederikshavns kommune problemer med 
vandkvaliteten i Skagen området. Hjørring kommune har store problemer med BAM i 12 
indvindingsboringer. De 3 kommuner har tilsammen ca. 75 vandforsyninger. 
 
De 3 kommuners chefer for vandforsyninger bad mindeligt om, at de private endelig måtte fortsætte, 
for det var dem der havde den bedste vandkvalitet. 
 
Den l. februar blev der indgået en aftale mellem folketingets partier om en mere effektiv vandsektor. 
Forligspartierne er enige om, at der af miljøministeren skal iværksættes følgende initiativer for 
vandsektoren med baggrund i regeringens ideoplæg "Serviceeftersyn afvandsektoren"! (oktober 
2005). Hovedpunkterne i dette oplæg vil medføre. 
 

1. Stoplov. Blev vedtaget den l. februar 2007. 
 
2. Bencmarking: 
 
3. Miljø-energiledelse: 
4. Teknologiudvikling: 
 
s. Adskillelse af myndighed og drift. 
 
6. Lovgivningens og sektorens formål: 
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7. Gennemsigtighed: 
 
8. Aårsregnskabsloven: 
 
9. Salg af kommunale aktiver: 
 
10. Prisloftsregulering: 
 
11. Forsyningssekretariat og kontaktudvalg. 
 

Ingen er vel i tvivl om, at alt det vil medføre store ændringer i vandforsyningsloven. Miljøstyrelsen er 
i gang med at udforme 5 nye bekendtgørelser, og dertil hørende vejledninger og cirkulærer. 
 
Der gennemføres i 2012 en evaluering af den opnåede effektivitet. 

 
Kristen Simonsen 
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FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK 
 

Region Vandrådsmøde d. 23 – 24. november 2007. på Tranum Strand. 

 
Udpluk af tilkendegivelser om aktiviteter i de respektive Vandråd. 
 
I enkelte kommuner er et Vandråd endnu ikke oprettet, men er på vej. 
 
De aktive Vandråd holder fastlagte bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder: 
 
I en del kommuner, er ikke alle vandværker repræsenteret i Vandrådet. 
 
Der har været afholdt virksomhedsbesøg. 
 
Der har været afholdt møde i Vandråd, hvor specifikke emner er behandlet 

Beredskabsplaner 
Takstblad 
Regulativ 
Ringforbindelser 
Indbetaling til en pulje, hvor medlemmerne får medlemskab i FVD -
Forsikringer og Vandanalyser 
Fælles indkøb af materialer 
Fælles indkøb af priser på analyser 
Fælles indkøb af el 
 

Der har været afholdt møder i Vandrådene, hvor en indbudt konsulent / firma, 
gennemgår og forklarer om et af Vandrådet udvalgt emne. 
 
I flere af Vandrådene er der udpeget repræsentanter til koordinationsforum. 
 
Flere af Vandrådene indsender materiale til optagelse på FVD' s hjemmeside. 
 
Der arbejdes på at oprette egen hjemmeside 
 
Det er en fordel at invitere FVD - Regionen til at deltage på møderne i Vandrådet. 
 
Det anses som bedst tjenligt, om ikke Regionen blander sig i Vandrådets arbejde. 
 
Er klar over at mange praktiske emner kan behandles, til gavn for alle i Vandrådet. 
 
Også ikke medlemmer af Vandrådet bliver indbudt til møderne. 
 
De fleste Vandråd har taget kontakt til kommunens teknik og Miljøudvalg. 

 
Lars Kærsgaard 

 
Postboks 31 . 9460 Brovst Telefon 98 23 00 

38 . Telefax 98 23 03 33 E-mai!: 
fvdnord@post.tele.dk 



Regionsvandrådsmøde 
Den 23. november 2007 i Tranum 

 

 
 
Fredag den 23. november 

 
Velkomst ved Kristen Simonsen (KS) 

 
4 afbud 
Særlig velkomst til Carl E Larsen Danva. 
Og Jørgen Andersen Dansk Vand og Natur Center. 
Gæst fra Region Syd Peter Storgaard. 

 
KS nævnte bl.a.: 

 
at samarbejdet med Danva skal udbygges. 
at vandrådene kommer til at spille en stor rolle i fremtiden. at 
der vil blive færre private vandværker i fremtiden. 
at der samarbejdes med miljøcentrene som har mange resurser 
at foreningen har store ambitioner med vandrådene 

 
Formål med oprettelse afvandråd og dets funktioner ved Lars Kærsgaard 
 

Indlæg lægges ved - Lars. 
 
Spørgsmål! kommentarer til Lars' s indlæg.: 
 
Hjørring Søren 

 
De små vandværker i fare for at lukke, de små vandværker må have 
hjælp - Hvis vandrådene har problemer må de kontakte FVD. 

 
Rebild Knud 

 
Ildsjæle må inddrages - de små må trækkes med til samarbejde 
samarbejd om f.eks. om regnskab og ringforbindelse 

 
Thisted Henry 

 
De støre vandværker bliver væk - Små vandværker må slå sig sammen 
om administration. 

 
KS 

 
Mange mindre vandværker er bange for at de skal blive overtaget af de 
større vandværker - Når der skal laves indsatsplanlægning kan de små 
ikke klare sig, så de må komme ud af busken så et samarbejde kan 
komme i gang. 

 
Mariagerfjord Bent 

 
Ikke kun kontakt til formanden, men hele bestyrelsen. 

 
Hjørring Søren 

 
Der skal samarbejdes med kommunen, beredskabschef og kommunale 
miljø folk. 

 
KS 

 
Vandrådene skal klædes på til opgaverne. 



  
Hjørring Søren 

 
KS 

 
Carl E Larsen Danva 

 
Problemer med forskellige aflæsnings datoer - de store vandværker kan 
ikke bare gøre som de vil. 
 
Vandrådene tidligt ude - kommunerne kan ikke følge med er langt bag 
efter - 10 kommuner ud af 98 har oprettet koordinationsforum. 
 
Indlæg om "Den Ny Vandsektor" 
 
Referat fra Carl E Larsen indsættes 
Indlæg sendes til Kristen Simonsen 

 
Kort orientering fra de fremmødte vandråd. 

 
Frederikshavn Viggo 

 
Jammerbugt Lars 

 
Mariagerfjord Bent 

 
Thisted Henry 

 
Struer Gustav 

 
Morsø Bjarne 

 
Skive Elma 

 
Ålborg Arne 

 
Rebild Knud 

 
Meget svær fødsel - mange møder - tiltag om viksomhedsbesøg -
taktsblad - beredskabsplan har været diskuteret. 
 
Meget svær fødsel - mange møder i grundvandsråd - fældes 
regulativ skal udarbejdes. 
 
Vandråd oppe at stå - indlæg ved beredskabschef - ingen 
koordinationsforum - møde med kommunen. 
 
Ikke færdig med at etablere vandråd - forventer at vandrådet er på plads 
foråret 2008. 

 
Alle vandværker med i vandråd - Afholder repræsentantskabsmøde 
en gang om året - ensartet takstblad - afholder tema møder -
virksomhedsbesøg sammen med Lemvig vandråd - vandrådet har valgt 
repræsentanter til koordinationsforum. 
 
Har et fungerende vandråd- - pusler med flere ting, Takstblad , 
beredskabsplan - det anbefales at invitere FVD med. 

 
Ingen vandråd prøvet 3- 4 gange har lavet udvalg - har lavet vedtægter 
generalforsamling den 29. januar 2008 - et godt samarbejde med 
kommunen - FDV skal ikke blande sig. 
 
Godt samarbejde med kommunen - alle vandværker er repræsenteret 
i vandplan udvalget via valgt repræsentant - 1 årlig møde 
 
Har etableret vandråd - ingen stor aktivitet - 46 vandværker i alt kun 18 
med - ikke medlemmer bliver også inviteret med til møder - stor 
optimisme- evt. fældes indkøb af materialer og ydelser. 



  
Region Syd Peter 
 
Region Nord Jørgen 
 
Hjørring Søren 

 
KS 
 
LK 

 
Lørdag den 24. november. 
 
Jørgen Andersen DVN 

 
Ole Wiil Region Syd 

 
EMNER 
 
LK 

 
LK 

 
Vandråd er de gamle kontaktudvalg - medlemmer til 
koordinationsforum er udpeget 
etablering afErfa grupper - fældes forsikring - vandanalyser. 
 
Vandråd oprette i 2005 - 26 vandværker med - kniber med kommunikation 
til kommunen - 4 møder om året - foredrag med fagligt indhold til møder - 
har udarbejdet forsalg til fældes retningsliner for takstblad - har valgt 
repræsentanter til koordinationsforum - evt. fældes indkøb af el. - ikke 
mere at lave end der afholdes 4 møder om året 
 
Indlæg om lovgivning 
 
Afsluttede fredagen kl. 1900 
 
Herefter pause med julefrokost til lørdag den 24. kl. 0900 

 
Indlæg om opgradering af Vandværkets Styring, Davis 
indlæg leveret til LK. 
 
Indlæg om kommunale og statslige opgaver, der kan blive pålagt 
vandrådene - indlæg leveret til LK 

 
Hvordan håndterer vandrådene at behandle diverse emner. ? 
 
Provokere vandværkerne til at deltage 
Hvorfor er vi her i dag 
 
Ønsker vandrådene hjælp fra FVD. ? 
Måske og måske ikke. 

 
LK 

 
Hvad synes i om denne type møder med overnatning.? 
Godt møde 
Meget med ~em 
Får tid til at diskuter med hinanden 
Måske ikke så mange emner med næste gang 

 
Per Roth 24. november 2007 


