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Formandens beretning 2022.   10. november 2022 

 

Aktiviteterne i vandrådet har det sidste år været repræsentskabsmødet 14. 

oktober 2021 samt et møde 31. maj 2022.  

Fra Faxe Kommune deltog Tinna Mia Jensen og Camilla Stenholt Dencker og 

vi blev informeret om Faxe Kommunes Kommuneplan for 2021-2033. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for hvilke områder der må 

anvendes til forskellige aktiviteter som beboelser, fredning, turisme, skov mm. 

Nærmere uddybning af anvendelser er bl. a. en lokalplan.  

Tinna orienterede om at ikke alle havde tilladelser omkring filterskyllevand. 

Vi skulle desuden huske at indsende takstblade til godkendelse inden 1. nov 

hvert år. 

 

Under repræsentantskabsmødet blev et forslag omkring 

grundvandssamarbejde behandlet. Der blev nedsat et udvalg hvis formål var 

at finde løsninger for den fremtidige beskyttelse af vort grundvand.  

Medlemmer til udvalget blev Thomas Wolsing, Fakse ladeplads Vandværk 

Henning B. Andersen, Faxe Vandforsyning Hans Jensen, Rønnede Vandværk. 

Vi ser frem til at høre deres status om arbejdet indtil nu. 

 

Forslag fra Leestrup Vandværk om revision af vores regulativ blev vedtaget. 

Regulativet skulle tage udgangspunkt i Danske Vandværkers standarddirektiv 

og kunne benyttes af de vandværker der ønsker dette. Hvert vandværk skal 

dog selv sørge for at få regulativ godkendt i kommunen, men de vandværker 

der tilslutter sig og bliver indskrevet i det fælles regulativ godkendes samlet. 

Undertegnede har kigget på det og tilrettet for Dalby-Rode Vandværk samt 

indsendt det til godkendelse hos kommunen. I stedet for at lave et fælles 

regulativ tror jeg at det nemmeste og bedste er at hvert vandværk retter de få 

steder med det enkeltes vandværks oplysninger blot rettes og sendes til 

godkendelse hvis man er enig i forslaget fra Danske Vandværker. Jeg har kun 

tilrettet masteren til at gælde for de private vandværker. Jeg kan derfor sende 

regulativet til jer evt. med markering af de felter i skal ændre til jeres 

vandværk.  

 

Under evt. havde vi drøftelser om hvad vores fremtidige samarbejde kunne 

være og som der står i referatet kunne et samarbejde om GPS opmålinger 

være aktuelt. Jeg mener at specielt et vandværk ville stå for at undersøge 

dette, men desværre står det ikke i referatet og jeg kan ikke huske det. Mere 

om dette kunne være interessant. 
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På vores maj møde havde vi en fremragende gennemgang af hvad 

landmålerfirmaet LE34 kan tilbyde til vandværkerne af Kim Verup.  

Kim gav en grundig gennemgang af LER 2.0 som alle ledningsejere skal 

opfylde til automatisk drift senest 1. juli 2023.  

LE34 har et GIS system som giver online adgang til dine ledningskort på alle 

enheder. Desuden er der redigeringsmulighed for dem der ønsker dette med 

programmet QGIS. Dalby-Rode Vandværk har benyttet disse med glæde i 2 

år.  

 

Vi er nogle vandværker der har fået udpeget BNBO boringsnære 

beskyttelsesområder, som går ind i erhvervsområder som landbrug og som 

iflg. BEK nr 1476 af 17/12/2019 (Ophæves 31.12.22). 

Rambøll rapport ”Vurdering af behov for indsatser i BNBO” af marts 2021. 

Rapporten vurderer de enkelte boringers BNBO efter bek. 1476 og kommer 

med vurdering om behov for indsats. Vi har lige fået det gennemgået ved 

indlægget her i aften. Kommunen skal have de enkeltes vandværkers tiltag 

eller begrundelse for ingen tiltag til indberetning til Miljøstyrelsen. 

 

Vi må nok konstatere at kravene til de almene vandværker bliver større og 

større og det bliver sværere at fortsætte i vores brugerejede vandværker 

uden at vi må stå mere og mere sammen og hjælpe hinanden.  

Det ser dog ud til at vi stadig er meget konkurrencedygtige i vore priser i 

forhold til store vandforsyninger. Den optimale vandværksstørrelse ser ud til at 

være vandværker med udpumpning mellem 100.000 og 200.000 m3 om året. 

Over 200.000 m3 ryger vi ind i vandsektorloven og under 50-100.000 m3 er 

det svært at være rentabel. 

Lad os derfor i fællesskab prøve at bruge hinanden mere i dagligdagen for 

løsning af vore problemer. 

 

Med disse ord vil jeg indstille beretningen til Repræsentantskabets 

godkendelse. 

Bjarne Dickow. 
 


