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Vandrådet har desværre ikke afholdt møde siden forår 2019 og sidste 

repræsentantskabsmøde i efteråret 2018 grundet dels mine behandlinger for 

lymfekræft og siden Corona. 

Vi ser dog nu fremad og håber at vi kan få gang i samarbejdet vandværkerne og 

kommunen imellem. 

Vi har større og større udfordringer som vandværker til at overholde 

vandkvalitetskravene og de stigende myndighedskrav. 

 

Jeg vil dog lige give en kort historisk gennemgang at vandrådet fra start da der næppe 

er mange her i dag der var med fra begyndelsen. 

Promotor for oprettelsen var Finn Fisher Rasmussen, som var formand for Rønnede 

Vandværk og som tog sagen op efter opfordring fra Danske Vandværker med det 

formål at få et fælles samarbejdsorgan mellem vandværkerne og kommunen. Det blev 

oprettet omkring 1995 mens kommunen var Rønnede Kommune. 

 

Vi fik oprettet et godt samarbejde fra starten med en pæn tilslutning fra de fleste 

vandværker i kommunen. 

Et emne som var vigtig på det tidspunkt og som vi tog op var en Beredskabsplan for 

det tilfælde at vi skulle få en forurening. På det tidspunkt var det vandværkernes 

ansvar at informere en del myndigheder om en evt. forurening. Det var næsten en 

umulig opgave at oprette kontaktinfo til de relevante myndigheder da tlf. nr skiftede 

og var andre nr efter fyraften osv. Dette kaos blev heldigvis senere løst ved at der for 

hele landet blev vedtaget at vi kun har 1 kontaktnummer de offentlige myndigheder, 

nemlig Alarmcentralen, som kontakter videre i systemet. Vi har derfor kun vore egne 

borgere og sårbare forbrugere at kontakte efter vi har givet meldingen til 

alarmcentralen. 

 

Vedrørende forsyningsplan havde vi ingen da vi startede vandrådet, men det klarede 

vi ved at vi i samråd vandværkerne imellem at indtegne de grænser vi mente at have 

til et kort fra Rønnede Kommune. Det er de grænser vi har i dag og som er svære at 

ændre hvis det ønskes. Vi ønskede at flytte 2 forbrugere fra Dalby til Rønnede for at 

holde liv i vores nødforbindelse, men hvis 1 forbruger modsætter er det en svær eller 

nær umulig opgave at flytte grænserne da det skal op i byrådet og i høring. Vi opgav 

på forhånd. 

 

Efter vandrådet virke i nogle få år blev hele bestyrelsen i Rønnede Vandværk dog 

væltet og ny bestyrelse med Arne Skovby overtog formandsposten og også posten 

med at køre vandrådet videre. Vi skylder Arne en stor tak for hans store arbejde med 

at kæmpe for alle vore vandværker. Hans store ønske var mere samarbejde 

vandværkerne imellem for at undgå nedlæggelser af især de små vandværker. Også 
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en stor tak til Arne for hans ihærdige opsamling af viden omkring 

vandværkslovgivning og videregivelsen til medlemmerne i vandrådet. 

 

Jeg håber derfor at jeg nu kan videreføre noget af dette arbejde til understøttelse af 

vore private vandværker. 

I vandrådet har vi haft en del møder med foredragsholdere om emner som Skat på 

ledningsført vand, Vandprøver, Regulativ, Blødgøring, GDPR Persondataloven, 

Regnskaber, Drikkevandsbekendtgørelsen med indeholdende prøveplan for 

vandprøver og en del andre vigtige områder.  

 

Vi skal i fællesskab beslutte hvad vi ønsker af vort fællesskab i vandrådet og dette 

tages op i dagsordenens punkt ”Medlemmernes ønsker”. Jeg håber at vi kan arrangere 

2 møder om året i foråret og efteråret. 

 

Vi har dog store udfordringer i fremtiden for at bevare vort rene vand da der findes 

flere og flere uønskede stoffer og pesticider i vort drikkevand og som for mange 

boringer overstiger de gældende grænseværdier. Sidste store hotpunkt er de 

flourholdige stoffer som er blevet anvendt i mange forbindelser og heriblandt 

brandskum PFAS stoffer, men de er også anvendt i mange andre forbindelser. 

Flourforbindelserne kan sidestilles med vore tungmetaller da de er svært 

nedbrydelige i kroppen med lange halveringstider og som har mange uheldige 

indflydelse på vort helbred med bl.a. hormonale forstyrrelser. 

 

Der er mange vigtige ting vi skal vide for at drive vandværk en vigtig ting jeg vil 

fremhæve igen er at vores vandledninger der ligger i offentligt areal efter 

”gæsteprincippet”. 

Dette betyder at vi skal flytte vores ledninger hvis der skal udføres arbejder der har en 

”samfundsgavnlig effekt” og dette arbejde skal udføres som vores omkostning som 

ledningsejer. 

Hvis der derimod er tale om anden ”gæsteprincips” ledningsejer, som f.eks. et 

forsyningsselskab som ønsker at renovere en ledning er det denne ledningsejer der 

skal dække en evt. omkostning hvis det er nødvendigt at vandforsyningen skal flytte 

en ledning. 

 

Jeg vil også lige fremhæve Højesterets stadfæstelse af Østre Landsrets dom om 

opkrævning af et fast driftsbidrag på grundlag af antallet af boligenheder i en 

ejendom og ikke på grundlag af antallet af målere i ejendommen. Normalt har vi 

administreret efter at der skulle betales ekstra driftsbidrag efter antallet af køkkener 

også i et parcelhus og derfor er denne dom en bekræftelse af at vi lovligt kan opkræve 

efter antallet af boligenheder uanset om det er flerfamiliehuse eller boligforeninger. 

 

 

Med disse ord vil jeg indstille beretningen til Repræsentantskabets godkendelse. 

Bjarne Dickow. 
 


