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10. november 2013 

 

 

Formandsberetning. 
 

Som jeg også omtalte sidste år, er det at drive et vandværk ikke blevet mindre arbejdskrævende for 

vandværksbestyrelserne, der skal udarbejdes budgetter så vandprisen afspejler det, det koster at drive et 

vandværk, der må ikke oparbejdes et overskud til ikke forudsete udgifter, der skal laves 10 årlige 

investeringsplaner, som skal sendes til kommunen, som så kan se hvad er vandværkets behov, og hvordan vil 

vandværkets priser udvikle sig. Det er derfor vigtig at vandværket hvert år udarbejder et takstblad får det 

indsendt til kommunen og får det godkendt. Og som det sidst skal der udarbejdes beredskabsplaner, som 

bestyrelserne skal gennemgå og ajourføre hvert år. 

 

Hvorfor siger jeg alt dette, jo for kravene til bestyrelserne er nu, at mindst én i bestyrelsen skal have 

gennemgået kursus i vandværksdrift samt hygiejnekursus. Jeg tror ikke de krav der i fremtiden vil blive 

stillet til vandværksbestyrelserne stopper her, der vil inden for få år komme krav om 

vandforsyningssikkerhed det vil sige ringforbindelser mellem vandværkerne. Vi skal til at tage vandanalyser 

på værkerne, om ikke daglig så måske hver uge, men der vi vil blive stillet krav om, at vi skal kunne 

dokumentere, at det vand vi pumper ud til vores forbruger overholder de lovkrav Miljøministeriets 

bekendtgørelse forlanger. 

 

 

Der har i regionsvandrådet været afholdt nogle informationsmøder og temalørdage, jeg kan varmt anbefale 

disse engagementer, der er altid noget man kan tage med hjem, der drøftes mange aktuelle emner som kan 

tages op i kommunernes vandråd, for eksempel:  

 

Temaaften med en Advokat om betalingsregler ved konkurs, ejendomsovertagelse og dødsfald. 

 

Temaaften om energioptimering, de miljøkrav der lovmæssig vil komme inde for dette område vil få stor 

betydning for vandværkerne da vi bruger meget strøm. 

 

Salg af måleroplysninger til kommunen, flere vandværker vil i fremtiden få monteret vandmåler med 

fjernaflæsning og selv stå for måleraflæsning. Da begge parter skal bruge måleraflæsningen i deres regnskab  

er det også naturligt at vi deles om udgifterne. 

Vi skal lovmæssig vederlagsfrit aflevere måleroplysninger om de ejendomme der ikke er tilsluttet offentligt 

kloak. For de ejendomme der er tilsluttet kloak og spildevandsanlæg er det kloakvæsenet der er ansvarlig for 

indsamling af måleroplysninger, og her har man som vandværk ikke pligt at videregive måleroplysninger. 

I loven er det klart defineret, at det er vandværket der er ansvarlig for vandværkets målere, vedligeholdelse 

og kontrol, Det er også vandværket der har mulighed for at kontrollere og udskifte vandmålerne, det er jeres 

vandmåler og det er jer der som bestyrelse for vandværket skal forhandle en pris hjem som svare til de 

udgifter i har på drift og vedligeholdelse af vandmålerne. Det prisniveau de ligger på i andre kommune er 

mellem kr. 20 til 24,00 pr. for samtlige måler der indberettes. 

  

Temaaften om ringforbindelser til andre vandværket, hvordan skal man begynde og hvor stor en ledning skal 

man skal ligge som ringforbindelse. 

Det er en god ide at oprette en aftale om hvem der ejer ventiler, måler og ledning samt hvem vedligeholder 

ringforbindelse. 

 

Udarbejdelse af beredskabsplaner for vandværker, det er en ide, at søge ekstern bistand og få udarbejdet en 

maske således, at vandværkerne kun skal udfylde med deres data. 

 

 

Prisen for dette er kr. 15,00 pr. forbruger i oprettelse og kr. 8,00 pr. år i vedligeholdelse hvis det skal være 

hvert år, men man kan også selv vedligeholde den og så hvert 5 år opdatere den. 
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Er det tid til at indhente nyt tilbud på vandanalyser, eller har vi forsat en god pris, den aftale vandrådet har 

forhandlet er fra 9. feb. 2010. Men der er altid en god ide at tage aftaler og tilbud op til en revision når der er 

gået et par år. 

 

Vi har i Rønnede Vandværk nogle gange hørt når vi kommer så lang at vi skal til at lykke for vandet på 

grund af restance, at de aldrig har modtaget en opkrævning eller en rykker. 

Ifølge den nye postlov skal alle have opsat en postkasse ud mod offentlig vej. Efter reglerne er en regning 

afleveret korrekt når afsenderen har indleveret den til befordring med post, dette gælder uanset om der opsat 

postkasse korrekt eller den mangler helt. Det er ikke vandværkets ansvar at en regning ikke kan afleveret til 

en forbruger, fordi der ikke er en postkasse den kan lægges i. 

Lovens regler er meget præcise. En kunde der skylder penge væk skal betale, også selv om kunden ikke 

modtager en regning eller et girokort med en betalingsfrist. Det er kundens ansvar at rykke for en regning 

han ved kommer, selv om den ikke er modtaget. 

Det samme gør sig gældende ved fremsendelse af digital post til offentlige myndigheder,  har i ikke 

modtaget korrekt EAN numre, er det ikke jeres problem. Bliver der ved fremsendelse af rykker meddelt, at 

de ikke har modtaget opkrævning eller er den returneret fra PBS og godt vil have fremsendt en ny, har man 

ret til, at pålægge et gebyr som svare til de omkostninger i har, da vi skal betale for at den bliver returneret 

fra PBS samt en ny scanning dette kan godt løbe op i kr. 400- 500. 

 

Den 1. aug. 2011 blev der indført en 25 m zone omkring vores boringer, og der skulle betales en godtgørelse 

til lodsejeren hvis han indsendte en anmodning herom inden den 1. sep. 2012. 

Denne regel er ændret således, at hvis lodsejeren ønsker det er ansøgningen gældende i 10 år, det vil sige at 

vi som vandværk skal huske at udbetale en godtgørelse, selv om der ikke kommer en anmodning herom. 

 

Den partner vi burde have det største samarbejde med, har vi intet hørt fra i hele 2013, som jeg også udtalte 

sidst år er samarbejdet med Faxe Kommune ikke eksisterende. Vi har i Rønnede Vandværk fået godkendt 

vores normalregulativ efter flere rykker selv om det var godkendt på forhånd. 

 

 

Med disse ord vil jeg indstille beretningen til godkendelse. 

Arne Skovby 


