
 

Region Nord Frejasvej 1 mail: fvdnord@post.tele.dk 
Kristen Simonsen 9460 Brovst Tlf. 98230038 / Fax 98230038 
   
 
  

 
 
 
 
 
Referat Regionsvandrådsmøde fredag den 5. – 6. oktober 2012, Tranum Strand 
 
Fremmødt:   11 vandråd ud af 15 var repræsenteret af  20 personer, hele Regions Nords 
 bestyrelse, Lars Kærsgaard, Palle Christensen fra Region Fyn, landsformand  
 Ole Wiil fra Region Syd samt Bent Soelberg og Karina Malmberg fra FVD. 
 
Kristen Simonsen indledte mødet ved, at byde velkommen især til dem der kommer lang vejs fra. 
Miljøminister Ida Auken var også inviteret, men havde takket nej, hun skulle dog hilse. I 2002 
fik FVD bevilget 3 mill. kr. fra Miljøstyrelsen til oprettelse af vandråd i landets dengang 278 
kommuner. Pengene var brugt med 1 mill. kr. om året til medarbejdere der skulle hjælpe med 
oprettelse af kontaktudvalg. Med kommunalreformen blev de 278 kommuner til 98 og Region 
Nords 44 kommuner til 14 samtidig med, at amterne blev nedlagt. Der bliver afholdt Regionvand- 
rådsmøde en gang om året. Der er afholdt en del Erfamøder med kommunerne, der udvises en  
vældig interesse for disse møder, der samtidig er en stor fordel for vore medlemmer, da det er 
vigtigt, at kommunernes medarbejdere er klædt godt på. Således er FVD´s takstblad og regulativ 
gældende i mange kommuner. 
 
Herefter var det Tanja Nielsen fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Fonden har 20 mill. 
kr. til rådighed i 2012 og 2013. De 10 mill. kr. kommer fra Danva og FVD og 10. mill.kr. fra 
Miljøministeriet. Tanja gennemgik fondens sammensætning og ansøgningsproceduren. I 2011 
var der 14 projekter der fik støtte ud af 155 ansøgninger og i 2012 var der 10 – 12 ud af 46 
ansøgninger. I 2012 var tyngden på hovedtemaet lagt på spildevand, der ville være nyt hovedtema 
for 2013. Af de 20 mill. kr. var en lille pulje på 2 mill. kr. reserveret til projekter udenfor tema. 
Max. tilskud var kr. 500.000 pr projekt. Der var 4 der havde fået tilsagn om støtte fra den lille  
pulje. Hun gennemgik nogle af projekterne der handlede om online analyser, ultralydsrensning 
af boringer og dna analyser. DTU var med i et par af projekterne. Forsamlingen blev forespurgt, 
hvad man havde af aktuelle problemer. Der blev nævnt vandkvalitet og coliforme bakterier. Hun 
bad os tænke over, hvad der kunne fastholde og forbedre kvaliteten. Kaj Haugård foreslog afkøling 
af vandet inden det blev pumpet ud.  
 
Derefter var der vandquiz ved BS og KM. 20 spørgsmål blev stillet med flere svarvalgmuligheder. 
Der var i store træk enighed om svarene.  
 
Kristen lagde op til næste punkt på dagsordenen ved, at fortælle om de store vandværker, som har 
mistet kunder, presser de mindre, samtidig presser Miljøstyrelsen på med lovgivning såsom  
ledelsessystemer, drifts- og hygiejnekursus. 
Palle Christensen kom på banen med et diskussionsoplæg til, hvordan vi sikrer, at de mindre vand- 
værker overlever. Han startede med, at definere hvad et mindre vandværk var og gennemgik stør- 
relsesfordelingen af foreningens vandværker, der som det viste sig, mest består af mindre vand- 
værker rent antalsmæssigt, således pumper 1216 vandværker mindre end 50.000 m3 ud årligt. 
Han gennemgik de store udfordringer vi har i fremtiden mht. teknik, lovgivning og økonomi. 
Han kom også med bud på, hvad der skulle til; nytænkning, engagement og nye kræfter.  Han 
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talte ikke for sammenlægninger men samarbejde. De mindre vandværker skal bibringes en forstå- 
else for, at det er bedre, at forebygge end at helbrede. Uddannelsesniveauet skal hæves, der er sta-
digvæk 80 % der ikke er på kursus hvert år. Den decentrale vandforsyning er verdens bedste ide, 
da vi er mindre sårbare overfor trusler. Det kan godt være vi bliver færre vandværker, men vi kan 
gøre noget ved problemet, hvis vi er forandringsvillige.  
Derefter var der forskellige indlæg til oplægget. Kristen, der deltager i en del generalforsamlinger, 
kunne berette, at nogle steder møder bestyrelsen kun op, når de er på valg og i en kommune ventede 
en del vandværker kun på, at blive tilsluttet den store vandforsyning. Region Nord har besluttet, 
at holde et særskilt møde med det ene punkt på dagsordenen. Lars Kærsgaard fremhævede samar- 
bejde samt skabelse af interesse for vandværksarbejdet. Måske skulle kommunerne til, at stille krav 
til vandværkerne. Bent Soelberg var bange for, at hvis man stillede flere krav var sandsynligheden 
for, at de lukkede større. Han mente, at vandrådene skulle lære, hvordan man kommer videre. 
Palle Christensen bemærkede, at når kommunerne forlanger noget, så husk at spørge om hjemmel 
for kravene. Lars Eriksen foreslog, at flere vandværker kunne blive enige om en central bestyrelse. 
Ole Wiil mente som Bent Soelberg, at vandrådene var nøglen. De skal ud og røre ved bestyrelserne, 
men samtidig passe på, ikke i en farlig alliance med kommunerne, at stille for store krav. Der var 
flere indlæg bl.a. sammenlægning ad åre, men samtidig skal man tage Vandsektorenloven i agt. 
( 200.000 m3). Alt i alt en livlig og engageret debat dog uden den endelige løsning. 
 
Næste punkt på programmet var salgsingeniør Ole Tarp fra Kamstrup. Han fortalte først om Kam- 
strups historie ejerskab og økonomi. Derefter præsenterede han Multical 21, deres nyeste produkt. 
Han gennemgik detaljeret denne ultralyds vandmålers fortræffeligheder. Yderlige information kan 
fås på www.multical21.dk. Interessen var stor og der var mange spørgsmål til ham. 
 
Derefter var der socialt samvær over middagen og efter kaffe og kage udvidet social samvær, 
med gåtur til havet mv. 
 
Efter morgenbuffet lørdag morgen mødtes vi igen friske og udhvilede til dagens program. 
 
Første punkt var orientering fra vandrådenes formænd.  
Der var som sidste år stor forskel på, hvor langt man var nået. Fra Lemvig, der var helt nyvalgt 
og Morsø, der først nu var kommet i gang igen til Hjørring og Jammerbugt, hvor det kører på 
skinner. Aalborg har et specielt problem, da det endnu ikke er lykkedes, at få dannet et vandråd. 
Vandplansudvalget fører dog arbejdet videre. Aktiviteterne havde foruden generalforsamling/ 
repræsentantskabmøde været fælles regulativ, termografering, beredskabsplan, analyser samt 
temamøder. Stort set det samme som sidste år, men som noget nyt havde man deltaget i møder 
med kommunerne om vandplaner og nogle steder endda indsatsplaner. Der var dannet koordina- 
tionsfora i flere kommuner. I de kommuner, hvor vandrådene fungerer rigtig godt er der et godt, 
næsten fantastisk blev det nævnt, samarbejde med kommunen. Det kan jo af gode grunde ikke 
sige der er i de kommuner, hvor man stadig ikke er kommet rigtig i gang. Som specielle emner 
orienterede Viggo fra Frederikshavn om skifersagen, der fylder meget her i Nordjylland. Han  
var temmelig skeptisk overfor projektet, det var som om der intet var at gøre, Grundvandrådet 
var bl.a. ikke blevet hørt og han havde ikke helt tillid til, at kommunen kunne handle sagen. 
Det kunne ende skidegodt men det kunne også være enormt farligt. Bjarne fra Hjørring kom ind  
på tilbagestrømsventiler. Det er ikke vandværkernes ansvar, men det må i høj grad være i  
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vores interesse, at tbsventilerne er korrekt monteret. Vandværkerne har ret til, at kontrollere 
om installationerne er korrekt monteret. Han var blevet lovet, at der kom en artikel om problemet 
i Vandposten. Til sidst var der diskussion om betaling for aflæsninger. Holdningerne var også her 
stærkt spredte. FVD arbejder på en vejledning, hvor man vil skære reglerne ud i pap og komme 
med beregning på, hvad en aflæsning kan koste. Det haster, da flere vandværker allerede har fået 
brev om aflevering af målerdata. Overordnet set, var det vanskeligt, at drage en konklusion om  
forventningerne til det fremtidige vandrådsarbejde, men set i lyset af Palle Christensens oplæg fra 
fredag, er det svært at se, at Vandrådene skulle være klædt på til denne opgave. 
 
Næste punkt var orientering fra FVD. Karina gennemgik FVD`s hjemmeside og specielt 
vandrådenes placering. Der var ansat en ny medarbejder der bl.a. havde hjemmesiden som 
ansvar, så hvis der var problemer så bare spørg. Lars Kærsgaard efterlyste et kursus i brug 
af hjemmesiden samt vandrådsarbejde. FVD ville tage op, om der ville blive afholdt kursus 
 i håndbog 2. Bent fortalte om forsikringer, herunder specielt om følgerne af manglende  
termografering. Alfred Møller mente, at selvrisikoen var alt for stor ved forsikringsskader. 
Bent svarede, at selvrisikoen bliver forhandlet/gennemgået hvert år og at FVD´s forsikrings- 
ordning er ca. 70 % billigere i forhold til andre forsikringer. Ansvarsfraskrivelsesklausulen 
i regulativet blev omtalt, DANVA har i den forbindelse fremlagt nyt regulativ i Naturstyrelsen. 
Med hensyn til indsatsplaner indskærpede Ole Wiil, at koordinationsforum skal nedsættes.  
Kommunerne er restriktive og presser i nogle tilfælde løsninger ned over hovedet på vand- 
værkerne. Han kom med et par eksempler herpå og indskærpede, at vandrådene skal reagere, 
hvis der stilles urimelige krav og være aktive i høringsmøderne. Kontakt FVD, hvis der er de 
mindste spørgsmål for vandrådene er forpligtigede til, at sørge for ekstern juridisk bistand. Bed 
om dokumentation og indgå ingen aftaler uden om FVD. Han kom derefter ind på ledelsessystemer 
som er obligatoriske ligesom det forventes, at der kommer lovkrav til uddannelse af driftsansvar- 
lige – hygiejne- og udvidet vandværksdriftskusrsus. Det sidste skulle være klart til den 1. december 
2012 med et pilot/prøve kursus i februar 2013. Husk et vandværk er en fødevarevirksomhed. 
Palle Enberg spurgte til CE- certificering. Bent undersøger. Lars Kærsgaard havde nogle spørgs- 
mål til FVD, bl.a. om telefontiden kunne blive lavet om. Sekretariatet kikker på sagen. For de 
mindre vandværks overlevelse fremhævede han det vigtige i dokumentationen. Det er noget af 
det vigtigste, at vedtægter, regulativ og takstblad er i orden. Han opfordrede FVD, at påtage sig 
opgaven, at få disse ting i orden i alle vandværker. Specielt regulativet, som er vandværkets 
leveringsbetingelser er vigtig at have på plads. Til slut orienterede Kristen om Vandplan  
Limfjorden som dækker 1/6 af Danmark.  
 
Så var det tid til evaluering og forslag til emner næste år. Ole Wiil kaldte seminariet fremragende 
med en masse gode indlæg. Rammerne bliver fyldt godt ud. Af forslag til næste år blev nævnt : 
skifergassagen, tinglysning, noget om indvinding og LER.  
Kristen afsluttede mødet som han også syntes havde været godt, med gode indlæg og socialt 
samvær. 
 
 
 
Ref.: Martin N Andersen 


