
 

 
 

Referat af Repræsentantskabsmødet i Vandrådet for Vandværker i Faxe Kommune. 

Den 28.10.2015 kl. 19.00 afholdt i Øst Dansk Landboforening, Center Alle 6 4683 Rønnede. 

 

 

Formanden indledte med, at byde de fremmødte vandværker velkommen til Repræsentantskabsmødet. 

Der var repræsenteret 13 vandværker fra Vandrådet og mødt 30 personer af Vandværkernes 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Bjarne Dickow blev valgt, og konstaterede efterfølgende, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i 

overensstemmelse med de vedtagende vedtægter, og spurgte om nogle havde indvendinger mod 

afholdelsen af repræsentantskabet. Der var ingen bemærkninger. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden Arne Skovby aflagde beretning, der i skriftlig form er vedlagt referatet.  

Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Kasserer Morten Christensen gennemgik regnskabet der udviste et forbrug i 2015 på kr. 6.821 en 

renteindtægt på kr. 124,00 og en egenkapital på kr. 9.094. Det revideret regnskab kan ses på 

Vandrådet hjemmesiden, eller ved henvendelse til Morten Christensen kan man få det tilsendt. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Budgettet behandlet under punkt 3. 

Morten Christensen forelagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2016. Der opkræves 

kontingent for 2016, idet egenkapitalen er nede på kr. 9.094 og det kan ikke dække de aktiviteter der 

vil komme i 2016. Morten udlevere lister til oplysning om medlemsantal for beregning af 

kontingentopkrævning som skal sendes til kassereren. Kontingentet kr. 3.00 pr. vandværk og 2.00 pr. 

andelshaverer. 

Forslaget blev vedtaget, uden bemærkninger. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indsendt nogen forslag til bestyrelsen, ved fristens udløb den 15. sep. 2015, ifølge 

vedtægternes § 4. 

 

6. Valg af formand. 

Arne Skovby blev genvalg til posten som formand, uden modkandidat. 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelse: 

 Mosebølle Vandværk v/Morten Christensen og Fakse Ladeplads Vandværk v/ John Hansen, blev 

begge genvalgt uden modkandidater. 

 

Suppleanter: 

Orup Vandværk v/ John Erik Nielsen, genvalgt og Terslev Vandværk v/ Ivan Flændsdal, blev valgt. 

 

8. Valg af revisorer. 

Dalby- Rode Vandværk v/  Bjarne Dickow, og Skudeløse Vandværk v/ Søren Wahlgren, blev begge 

genvalgt. 

 

9. Eventuelt. 



Formanden opfordre til, at det udkast til fælles "Regulativ for vandværker i Faxe Kommune" og de 3 

tilbud på udtagning af vandanalyser for Vandrådet medlemmer som omtalt i beretningen, og var 

udsendt til vandværkerne, men da de er udsendt ret sent op til repræsentantskabsmødet ville han 

gerne have, at man gik hjem behandlet dem i de enkelte vandværkers bestyrelse. Formændene vil 

derefter i løbet af 5-6 uger blive indkalde til et møde hvor man kan drøfte det videre forløb, hvor det 

også ville være hensigtsmæssig at drøfte en ny fælles beredskabsplan som også efterhånden er nogle 

år gammel. 

Der blev forespurgt om Faxe Kommune ville godkende et fælles regulativ uden at rette idet. 

Formanden svarer, at det skal de og de har ingen ret til at rette i regulativet, men de kan nægte at 

underskrive det, men så skal det behandles politiks  hvor vi har mulighed for at have Danske 

Vandværker med som bisidder.  

 

Debat indlæg. 

Henrik Suadicani, fra Geodatastyrelsen gav et indlæg om LER ( ledningsregistrering ). 

LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Det er 

igennem LER man søger ledningsoplysninger. 

LER indeholder ikke ledningsplaner. LER formidler kontakten mellem dem der skal grave, 

graveaktører og ledningsejere. LER gør det derved lettere at skaffe oplysninger om ledningernes 

placering i jorden, inden et gravearbejde sættes i gang. For at søge ledningsoplysninger skal man 

oprette en graveforespørgsel i LER og ledningsejere har 5 dage til at svare på en graveforespørgsel 

og sende ledningsoplysningerne direkte til graveaktøren. Ofte kommer ledningsoplysningerne 

samme dag. 

Private kan også benytte LER til at søge ledningsoplysninger, men har man en professionel 

entreprenør til at udføre gravearbejdet, gælder der regler, der siger at den der skal grave, er den der 

skal spørge i LER (søge ledningsoplysninger). 

Ledningsejere skal registrere de arealer, hvor de har ledninger i jorden. I LER kaldes arealerne for 

interesseområder, og registreringen af et interesseområde kaldes en indberetning. Som ledningsejer 

skal du indberette dit interesseområde, men det er ikke nødvendigt at indberette ledningernes præcise 

placering. Det betyder, at du selv kan vælge, hvor detaljeret din indberetning skal være. Det er gratis 

at indberette til LER. 

Graveaktører skal inden et gravearbejde slå op i LER for at undersøge, hvem der har ledninger i 

graveområdet. I LER kaldes dette en graveforespørgsel. Når graveforespørgslen er oprettet, får 

graveaktøren en kvittering, der viser graveområdet, samt en liste over relevante ledningsejere inden 

for området. Samtidig sender LER en besked til ledningsejerne. Graveaktører skal betale et gebyr for 

at oprette en forespørgsel. Efter man har forespurgt i LER, skal man som altid søge gravetilladelse 

hos den relevante vejmyndighed. 

Gebyret for en graveforespørgsel bliver beregnet ud fra det samlede antal m
2
, virksomheden har 

forespurgt på. Det er gratis at forespørge for de første 10 m
2
 inden for kalenderåret. Derefter betales 

en enhedspris på 0,015 kr. pr. m
2 
(2015-priser). Det samlede gebyr for en graveaktør kan ikke 

overstige 104.000 kr. (2015-niveau) inden for kalenderåret. Herefter er det gratis at forespørge. 

Efter indlægget blev der stille stillet nogle spørgsmål som Henrik Suadicani besvarer. 

 

Referatet vil blive sendt til Vandrådet medlemmer pr. mail samt offentliggjort på Vandrådets 

hjemmeside www.vand-faxe.dk  

 

 

  

 Bjarne Dickow Arne Skovby 

 Dirigent Referent 

http://www.vand-faxe.dk/

