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Formandsberetning. 

 

 

Som vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2014 blev formændene for vandværkerne i Vandrådet 

indkaldt til et møde om hvordan man kunne indfører Kvalitetssikring og ledelsessystem i henhold 

til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 af 8. feb. 2013. 

 
Mødet blev afholdt onsdag den 19. nov. 2014 kl. 19.00 hos Østdansk Landboforening i Rønnede,  

10 vandværker deltog. 

 

 Følgende emner blev drøftet: 

1. Skal vi sende vores "Normalregulativ for Vandværker i Faxe Kommune" til fælles 

godkendelse i Faxe Kommune. 

Det blev besluttet at Vandrådet skulle udarbejde et udkast til et "Fællesregulativ for private 

Vandværker i Faxe Kommune" hvor de bemærkninger som Naturstyrelsen har haft er indarbejdet. I 

forbindelse med udarbejdelse af udkastet til regulativet tog jeg kontakt til FVD, her fik jeg oplyst, at 

de arbejde på at indarbejde de sidste lovtekster og bemærkninger som var kommet og de nærede håb 

om, at kunne udsende nyt udkast sidst i september måned. Så midt oktober måned blev det sendt til 

godkendelse hos medlemmer af Vandrådet. Har vandværker ikke nogle bemærkninger sendes det 

derefter til Faxe Kommune til godkendelse. Men meningen med et fællesregulativ er selvfølgelig at 

alle vandværker i Faxe Kommune kan bruge det også selv om de ikke er medlem af Vandrådet. 

2. Fælles indkøb af aflæsningsudstyr til aflæsning af vandmåler med fjernaflæsningsmulighed.  

For nuværende er det kun 2 vandværker som er blevet enig om fælles indkøb og aflæsning af 

vandmåler.   

3. Drøftelse af indførelse af kvalitet- og ledelsessystemer på vandværkerne fra den 1. jan. 2015. 

Der skal være indført kvalitet- og ledelsessystemer på alle vandværkerne fra den 1. jan. 2015 der 

udpumper over 17.000 m
3
. 

A. Fra denne dato skal alle vandværker kunne fastsætte mål for hvad vandforsyningen vil opnå. Her 

tænkes på: levering af godt drikkevand, har vi forsyningssikkerhed og skal vi bygge nyt 

vandværk, skal vi indgå samarbejde eller fusionerer med et andet vandværk. 

B. Overblik over vandforsyningen, hvad er det for en forsyning og hvad er dens udfordringer og 

muligheder i forhold til at opnå vandværkets mål. 

C. Handleplan med prioriteret indsats, hvordan vil forsyningen prioritere indsatsen overfor 

forskellige udfordringer og hvornår og hvordan gør hvem hvad. 

D. Indsatsen dokumenteres, evalueres og eventuelt korrigerende og forebyggende handlinger 

gennemføres. 

Dette er de fire hovedpunkter som skal gennemføres, men der findes flere forskellige 

firmaer som arbejder med kvalitet- og ledelsessystemer til vandværkerne, Danske 

Vandværker har udarbejdet et papirsystemer som er gratis og et PC baseret "Tethys" 

hvor prisen er afhænge på størrelse af vandværket. 
4. Vandrådet indhenter tilbud på vandanalyser.  

8 vandværker ville godt deltage i fælles udbuddet, som blev sendt til 4 firmaer, 3 firmaer har sendt 

tilbudsmateriale, som er sendt til de vandværker som ønskede at deltage i udbudsrunden.  
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Der er i 2015 kommet mange nye love og bekendtgørelser som omfatter vandværkerne.  

Den 1. okt. fik vore forbruger klageret og det skal vi orienterer vore forbruger om. Loven gælder kun 

i forhold til vandværkets private forbruger som nu kan klage over en sag om leveringsforhold. Det er 

et krav, at vandværket oplyser forbrugeren om muligheden for at klage, og hvor han skal sende 

klagen, klageoplysningerne skal være i skriftlig form, eventuelt på vandværkets hjemmeside, 

informationen skal være klar og i forståeligt sprog . 

De nye klageregler er indskrevet i det regulativ i har fået tilsendt. 

 

Vandværkerne er i forbindelse med ledelsessystem pålagt en årlig information til forbrugerne. 

Vandværket skal mindst én gang om året orientere forbrugerne om drikkevandets kvalitet. 

Vandværket bestemmer selv, hvordan offentliggørelsen skal ske eksempelvis: 

 På vandværkets hjemmeside 

 På den årlige indkaldelse til generalforsamling 

 I en lokal avis  

 I forbindelse med anden information der sendes til alle forbrugere. 

Men det er en forudsætning, at alle forbrugerne informeres. 

Den årlige information skal mindst indeholder oplysninger om 

 Vandværkets navn 

 Adresse 

 Telefonnummer 

 Mail-adresse 

 Hjemmeside 

 Eventuelle kontaktpersoner. 

En generel beskrivelse af vandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre såsom 

hårdhed, jern, mangan og mikrobiologiske parametre. 

Værdier for parametre af lokal betydning såsom nitrat, nikkel, fluorid. Og oplysning om 

overskridelse af maksimale værdier. 

Miljøstyrelsen har udsendt meddelelse om færdiggørelse af grundvandregistrering i gamle Rønnede 

Kommune som var et af de sidste steder på Sjælland. Jeg var til informationsmødet sammen med et 

par andre vandværksformænd hvor det blev oplyst, at grundvandet i gamle Rønnede Kommune  er af 

god kvalitet og er godt beskyttet af et tyk lerlag. 

Miljøministeriets projektleder kunne også oplyse at det beløb på 67 øre vi nogle år har betalte til 

grundvandsregistrering ville blive væsentligt nedsat, men der vil forsat blive opkrævet et beløb til 

vedligeholdelse og ajourføring af de data man har registeret, det bliver fra den 1. jan. 2016 til 31.dec. 

2017 på 39 øre pr. m
3
 og fra den 1. jan. 2018 og fremover 19 øre pr. m

3
. 

 

Vi taler i dag på vandværkerne meget om energi og udgiften for at producere 1 liter vand, i en af 

miljøministeriets publikationer læste jeg, at det koster 10,2 øre at producere 1 liter flaskevand og det 

er kun for vandet, vi kan leverer det til 0,005 øre til vore forbrugere. Jeg må sige, jeg kan ikke forstå 

hvorfor man ikke fylder en flaske med vand fra vandværket, det det er væsentligt billigere og  det 

kunne man gøre for samme pris 2000 gange. 

Der har kun været afholdt 1 møde i Region Øst, FVD har brugt meget tid på at udarbejde 

Strategi 2020 og synliggøre over for politikerne og pressen hvem er vi, Danske Vandværker  
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er en brancheforening for landets forbrugerejede vandværker som tilsammen forsyner ca. 

halvdelen af danskerne med vand.  

Der er også brugt tid på at forbedre kurserne, opsat mål for hvad skal vandværkerne kunne i 

fremtiden. Servicen og kontakten til vandværkerne er forbedret så man ikke skal over et 

sekretariatet, men kan ringe eller maile direkte til den medarbejder man skal tale med. 

Det sidste jeg vil nævne er: 

 

Fraskrivelse af ansvar overfor erhvervskunder. 

For erhvervskunder kan manglende vand eller forurenet vand have stor betydning for 

erhvervsvirksomheden og medføre store tab. 

Vandværket bør derfor indgå en leveringsaftale med en ansvarsfraskrivelsesklausul med samtlige 

erhvervskunder i forsyningsområdet. 

Samtidig bør erhvervsvirksomhederne opfordres til at tegne en driftstabsforsikring. 

Klausulen om ansvarsfraskrivelse fremgå af vandværkets leveringsbestemmelser. 

Det er vigtigt, at denne klausul kommer til disse kunders kendskab, enten ved en skrivelse alene til 

erhvervskunderne, eller i forbindelse med udsendelse af faktura. 

Det anbefales, at bestemmelserne om levering af vand placeres på vandværkets hjemmeside, ligesom 

alle nye forbrugere orienteres om disse leveringsbestemmelser. 

 

Vandværket bør sende et brev til alle erhvervskunder (alle med SE nr.), hvori der henvises til 

bestemmelserne i regulativet samt redegør for ansvarsfraskrivelsesklausulen i forhold til 

erhvervskunder. 

Dette er særlig vigtig når det drejer sig om fødevarevirksomhed, tandlæger og lægehuse. 

 

Som i har hørt i beretningen er der sket meget på vandområdet i års løb, men nok så interessant er 

hvad kommer der fremover. Jeg ved det ikke, men det bliver ikke letter at drive et vandværk 

fremover men jeg ved, at hvis vi vil overleve og forsat bestå som privat vandværk så er vi nød til at 

samarbejde om det skal være ved fusion eller i et driftselskab er op til den enkelte, men kravene til 

bestyrelsen og driftslederen vil blive væsentligt skærpet i form af udannelse og kompetencer inde for 

vandsektoren. 

 

  

Med disse ord vil jeg indstille beretningen til godkendelse. 

 

Arne Skovby 

 

 

 

 


