
                 Vandråd for vandværker i Faxe KommuneVandråd for vandværker i Faxe Kommune
                        Formand Bjarne Dickow, Kildebakkevej 12, 4690 Haslev tlf. 56398274 / 22303572

23. oktober 2018 

Formandsberetning 2017-2018.

Vandrådet har i det forløbne år afholdt 1 forårsmøde den 18. april med temaer omkring regnskaber for 
vandværker. Dette blev belyst af 2 firmaer, som gennemgik hvad de kan tilbyde vandværkerne i vores 
område.
Emnet blev dækket af 

• Thorsten Gregersen fra Øernes Revision i Vordingborg
• Hans Jørgen Rasmussen fra Lokal Revision i Klippinge

Vi fik herefter en indlæg om den nye drikkevandsbekendtgørelse af Robert Jensen fra Danske Vandværker, 
som gav os en gennemgang af forskellen mellem den hidtidige og den nye bekendtgørelse.
Bekendtgørelsen skulle have været implementeret 1. januar, men blev udsat af Faxe Kommune pga 
manglende forslag fra vandværkerne. Ved stor indsats og hjælp fra Hanne Christensen, Faxe Kommune er 
der nu udarbejdet en prøveplan for Dalby-Rode Vandværk, som nu er implementeret og gældende fra 4 
kvartal 2018 af Eurofins. 
Prøveplanen kan være skabelonen for de øvrige vandværker i vandrådet.

På vores møde sidste år havde vi havde vi Henrik Blomhøj med et indlæg om persondataforordningen eller 
GDPR, som trådte i kraft i år den 25. maj. Vandværkerne skal sørge for at tage stilling til måden man 
behandler de personfølsomme oplysninger og nedskrive dem i et GDPR dokument, som skal offentliggøres 
til forbrugerne. Husk også at der skal udarbejdes udvekslingsaftaler omkring håndteringen af persondata med
de samarbejdspartnere man udveksler data med. 

Hvad har været fremme i det sidste med reference til vores blad Vandposten.
Nov. 17: Pesticider desphenyl-chloridazon er nu lokaliseret i en række boringer og nogle over 
grænseværdien. Er fra 27. okt 2018 med i det obligatoriske prøveprogram.
Der forskes i øjeblikket med at få bakterier til at spise og dermed nedbryde visse pesticider. Vi må 
følge udviklingen og måske kan vi løse noget af det med dotering af nye bakterier i vore sandfiltre.

Vi fik en ny drikkevandsbekendtgørelse i oktober 2017, som også har givet nogen uro. Vores 
vandværksforening indgav et høringssvar, men da der ikke er tale om en regelændring, men kun en 
bekendtgørelse har den ikke været politisk oppe i folketinget, men det medførte megen medieomtale
som medførte blev taget op i Miljø- og fødevareministeriet.
Der var mange ting op at vende om hvem er ansvarlig for kvaliteten, hvem skal betale prøverne. Det
kan dog fortsat slås fast at vandværkets ansvar ophører ved skel. Vi skal påvise at vi leverer rent 
vand hertil og at vi tager prøver så hele vores ledningsnet er repræsentativt.

Juridisk bliver vi advaret om faren ved at køre en sag som en ”småsag” da den næsten er umulig at 
få omstødt igen hvis der er anvendt forkert præmis da den skal godkendes af et 
procesbevillingsnævn for at gå om. Og det vil være næsten umuligt. Søg derfor råd hos vores 
vandværksforening. Der er dog mange penge og tid at spare ved at vælge denne løsning.

Energistyrelsen har ved et svar slået fast at det er helt lovligt at opkræve pr. boligenhed selv om det 
opkræves samlet hos ejendommens ejer. Det er endda muligt at differentiere for forskellige 
boligtyper.

Kommunens godkendelse eller forkastelse af takstblad. Kommunen kan forkaste hvis I ikke redegør for hvad
pengene skal bruges til ved en investeringsplan. Kommunen kan forkaste hvis det skønnes at der ikke 
opkræves tilstrækkeligt med penge til vedligeholdelse, drift og investeringer.
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Vores forening Danske Vandværker har fået udarbejdet ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de privatejede 
forsyningsselskaber”. I kan hente resultatet på Danske vandværkers hjemmeside. 

I årets blev vores direktør i Danske Vandværker Allan Weirup afskediget og er pr. 1. august erstattet af 
Susan Münster, som har en del erfaring fra Holbæk Forsyning. 

Som I er bekendt med ligger vores vandledninger efter ”gæsteprincippet” når de ligger i offentligt areal.
Dette betyder at vi skal flytte vores ledninger hvis der skal udførsel arbejder der har en ”samfundsgavnlig 
effekt” og dette arbejde skal udføres for 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 kan nu annoncere en glædelig nyhed for vore forbrugere i Faxe Kommune, da vi har haft forhandlinger 
om en ordning for udveksling af målerdata som de enkelte vandværker opsamler fra de elektroniske målere 
og vi er nået til en aftale i dag der betyder at vi ikke ulejliger vore forbrugere med manuelle aflæsningskort 
samtidig med den automatiske aflæsning. 
Aftalen gælder mellem Faxe Forsyning og vandværkerne i Faxe Kommune, men da vandrådet ikke er en 
”fagforening” eller myndighed, som Henrik Ellermann udtrykte det, skal aftalen indgås som en særskilt 
aftale mellem de enkelte vandværker og Faxe Forsyning.
 
Faxe Vandråd formål er at fremme samarbejdet vandværkerne imellem og ikke mindst at være vores talerør 
for dialogen med Faxe Kommune.

For at styrke samarbejdet ønsker bestyrelsen i vandrådet forslag til hvilke emner vi skal prioritere til vores 
møder og derfor vil vi i dag prøve at nedsætte nogle grupper, der indbyrdes diskutere hvad man kunne tænke 
sig. Efter en fastsat til eks. 15 minutter vil vi gerne have de enkelte grupper til at fremføre deres ønsker for 
det fælles forum, som i fællesskab da skal komme frem til hvad vi kunne tænke os til et forårsmøde.

Med disse ord vil jeg indstille beretningen til Repræsentantskabets godkendelse.
Bjarne Dickow.


