Vandrådet i Rebild Kommune
Vandrådet for almene vandværker i Rebild Kommune

Repræsentantskabsmøde d. 01.06.2021
Beretning
Vandrådet i Rebild Kommune tæller, ved indgangen til 2021, 25 medlemmer.
Der er nu 41 almene vandværker i kommunen.
Vi er blevet to vandværker mere ved udgangen af 2020.
Korup og Lindenborghuse Vandværker er kommet med.
I aften er der tilmeldt 16 vandværker med i alt 33 personer.
Medlems vandværkerne har i 2020 tilsammen oppumpet 90,7% af de almene vandværkers oppumpede vand.
Samme andel som 2019
2020
Almene VV oppumpet i alt
Vandrådets VV oppumpet

m3

1.912.927

m3

1.734.138

%

90,7

..og der er stor spredning i mængderne for de enkelte vandværker.
Fra knap 800 til og 500.000 m3
I vandrådets bestyrelse er der 2020 afholdt:
3 bestyrelsesmøder,
1 repræsentantskabsmøde (som det her)
2 - 3 møder med forvaltningen
Desuden har vi deltaget i
Møde i Koordinationsforum
..og der er udsendt 2 – 3 nyhedsbreve i kalenderåret 2020
Konstitueringen d. 01.10.2020 endte således:
Bestyrelsesmedl.:
Sekretær:
Kasserer:
Næstformand:
Formand:

Mads V. Sørensen
Poul Vinding
Hans Jørgen Schmidt
Bent Søgaard
John E. Sørensen

Haverslev VV
Terndrup VV
Støvring VV
Øster Hornum VV
Aarestrup VV

Der har fra Vandrådets side heller ikke været de voldsomme udadvendte aktiviteter i 2020 og det skyldes
væsentligst at den velkendte Corona epidemi har stækket os, hvilket dette møde er ganske klart udtryk for.
Det skulle være afviklet allerede i april, iht. de gældende vedtægter
Først på året 2020 modtog alle almene vandværker et skema fra Kommunen som blev kaldt
Spørgeskema – Kildeplads.
Formålet var at få overblik over de enkelte vandværkers vurdering af fremtiden og dermed skabe overblik over de
fremtidige behov for kildepladser mht. såvel antal som placering.
Tidsplanen var stram og deadline blev udsat et par gange.
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Det der er kommet ud af det, ind til nu, er at vi ved at der flere steder tænkes på sammenlægninger og
nødforsyningsledninger.
Mht. vurderingerne af de fremtidige kildepladser så arbejdes der netop nu ihærdigt på denne del, og så vidt jeg har
forstået så kan vi forvente en udmelding fra Kommunen, i nær fremtid.

Vandforsyningsplanen for Rebild Kommune gælder til udgangen 2023.
Udarbejdelsen af en ny som skal gælde fra 2024 er ret omfattende, derfor tages allerede nu de første skridt
Emnet har da også været berørt når vi har mødtes med kommunen og det vil det også blive fremover.
Vores hjemmeside, www.vandraad-rebild.dk som gik i luften sidst på året 2019 bliver pænt besøgt.
Der har de seneste 12 måneder været næsten 4000 besøg eller et gennemsnit på lidt over 10 dagligt, så der er da
nogen der kigger indenfor.
Siden er etableret således at det er simpelt at oprette en ”underside”, for dem der endnu ikke har nogen
hjemmeside.
Det giver mig anledning til at bemærke at, så vidt vi kan se, er 12 af Vandrådets 25 medlemmer uden en
hjemmesíde.
Der er faktisk et lovkrav om det.
I kan komme med på denne vogn for kr.1.400,00 i etablering (engangsbeløb) og kr.800,00 p. a.
…..og vi er gerne behjælpelige med det praktiske.

Siden vi var her sidst, er der nedlagt en hel del brandhaner,
Hvor mange kan Mark eller Minna måske oplyse.
En Corona-pakke fra regeringen satte skub i denne proces og det er vi sikkert alle godt tilfredse med.
En uvirksom brandhane kan give anledning til en falsk tryghed og det er desuden et faktum at der generelt
anvendes væsentlig mindre vand til brandslukning end tidligere.
Skal vi se på opgaver eller indsatse i den nære fremtid bliver noget af det væsentlige, for almene vandværker,
grundvandsbeskyttelserne i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Her er vi heldigvis, efter vor opfattelse, godt rustet i det vi har etableret Vandsamarbejdet i Rebild Kommune
(VSRK)
En stor del af Kommunens almene vandværker er allerede tilsluttet samarbejdet. Andre har, foreløbig, valgt at gå
andre veje
Medlemmerne af VSRK er indkaldt til ordinær generalforsamling senere på måneden
I vandrådet er vi i tæt dialog med VSRK og kommunen om de emner der er relevante og jeg skal ikke undlade at
nævne at samarbejdet med såvel kommunen som VSRK fungerer fint.
VSRK er i sin spæde start så der har ikke været noget at blive rigtig uenige om, endnu.
Samarbejdet med Kommunen udvikler sig i en rigtig positiv retning. Vi har en god dialog om tingene og som
allerede nævnt mødes vi med mellemrum, når behov opstår.
Vi er ikke altid enige om tingene men vores dialoger og debatter foregår i en ordentlig og sober tone og vi har da
en reel forventning om at vi tages med ved relevante emner, også inden sagerne bliver politiske, hvilket vi har set
eksempel på.
Ligeledes skal vi alle være opmærksomme på LER2 som bliver gældende fra 2023 midt på året.
Vi havde emnet oppe på repræsentantskabsmødet sidste år hvor Jesper Thvilum fra Thvilum A/S gennemgik
emnet.
Der vil være væsentlige krav til ledningsregistreringerne og det er absolut på tide at sætte gang i projekterne rundt
omkring især hos dem der endnu ikke har registreret deres ledningsnet digitalt.
Her er vi, i Vandrådet, gerne behjælpelige hvor der måtte være behov.
I kan se mere på www.ler2.dk
Det forlyder desuden at de IKKE almene vandværker også bliver pålagt at deltage.
Vores opgaver i Vandrådet kan være mangt og meget f.eks.
• At finde gode priser på
o etablering af ledninger i det åbne land
o obligatoriske vandprøver
o regnskab/bogføring
o etablering af hjemmesider
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Mht. fælles indkøb af vandprøver så er det et emne vi har planer om at tage op når indeværende, prøveperiode
nærmer sig sin afslutning i 2022.
Generelt må vi sige at der bliver mere og mere vi, som almene vandværker, skal forholde os til og agere efter, og
det går kun en vej.
Frustrerende er det, stadig, at se på at ikke almene vandværker og store enkelt indvindere undgår radaren og
slipper godt fra det.
Tænker på manglende
• indvindingstilladelser
• vandprøver,
• takstblade,
ting vi som almene vandværker bliver holdt op på og det med rette.
Større enkeltindvinder får lov til at fravige aftagepligten mens der for os som almene vandværker står SKAL.
Vi kan/må ikke udelukke en bruger, der betaler.
Jeg tror ikke det er til diskussion, hverken i politiske eller andre sammenhænge.,
Det giver anledning til en bemærkning om at det bør vurderes hvor godt de enkelte vandværkers
forsyningsområder passer med de indvindingstilladelser der kan opnås.

I skal vide at Vandrådet også gerne hjælper med at:
•
•
•
•
•
•
•

Råd om store og små problemer.
Hente hurtig hjælp hvis der opstår akut behov.
Gå sammen om løsning af udfordringer.
Få ny viden.
Dele dine erfaringer.
Hente inspiration hos vandværkskollegaer.
Indgå i et meningsfyldt netværk for vandværksfolk.

Kontakt os endelig også gerne med forslag om aktiviteter.
Som bekendt er vi aldrig længere væk end den nærmeste telefon eller computer.
Vi har for nylig været i telefonisk kontakt med jer formænd for de respektive vandværker, eller i hvert fald de
fleste af jer.
Der blev vendt mange interessante ting som vi, i bestyrelsen, betragter som input på forskellig vis, til senere brug.
Vi synes det har været ganske givende og i skal nok forvente at det sker igen en anden gang, når vi finder det
relevant.
Med de ord vil jeg afslutte min beretning og sige tak for jeres opmærksomhed
• Tak til Vandrådets medlemmer for fremmødet, daglig deltagelse og samarbejde.
• Tak for det spirende samarbejde med VSRK som vi glæder os til at udvikle
• Tak til Rebild Kommune for det konstruktive samarbejde.
• Tak til Danske Vandværker for råd og vejledning og for at du, Jan, vil bruge en aften sammen med os.
• Sidst men ikke mindst skal der også lyde en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årets løb.
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