
Vandrådet i Rebild Kommune 
 Vandrådet for almene vandværker i Rebild Kommune 

       
Kære almene vandværk i Rebild Kommune 
 

Vandværkernes aktiviteter, i Rebild Kommune, har i årets første måneder sikkert været præget af BNBO og det 
kommende Vandsamarbejde hvor der, som bekendt, var stiftende generalforsamling for nylig, og nu nærmer tiden sig 
hvor der er deadline for takstbladene for det kommende år.  
Der er som de fleste ved deadline d. 01. november 
 

Vandrådets bestyrelse har, siden repræsentantskabsmødet i april, arbejdet med opdatering af forretningsorden og skal i 
gang med opdatering af vedtægterne. 
 

Et længe næret ønske om en hjemmeside for Vandrådet er også undervejs. Den bliver fulgt op af et fordelagtigt tilbud til 
vores medlemmer, som endnu ikke har en hjemmeside.  
Iht. gældende regler og bekendtgørelser er det jo et krav at almene vandværker har en hjemmeside. 
Mere om det senere. 
 
Vi har for nylig konstateret at et af Vandrådets medlemmer må se i øjnene at kommunen vælger at se bort fra 
forsyningsplaner og -områder og tillader en større bruger at etablere sin egen boring i det pågældende vandværks 
forsyningsområde, hvilket vi i Vandrådets bestyrelse finder betænkeligt. 
Forvaltningen oplyser at der er tale om en politisk beslutning og at det pågældende vandværk ikke vil kunne opnå 
indvindingstilladelse til den nødvendige mængde. 
Her melder et par spørgsmål sig:  
 

• Er vores vandværkers forsyningsområder realistiske og vil det være muligt at opnå indvindingstilladelser der er 
tilstrækkelige til de potentielle brugere? 
 

Det bliver et emne vi skal se nærmere på i den nære fremtid. 
  

Som medlem af Vandrådet kan du: 

• Dele dine erfaringer 

• Hente inspiration hos vandværkskollegaer 

• Indgå i et meningsfyldt netværk for 
vandværksfolk 

• Få råd om store og små problemer 

• Hente hurtig hjælp hvis der opstår akut behov 

• Gå sammen om løsning af udfordringer 

• Få ny viden 
 
Vandrådet hjælper med  

• Indsatsplaner  

• Vandforsyningsplaner  

• Kildepladsbeskyttelse  

• Vandindvinding  

• Vandforsyning i det åbne land  

• Regulativer  

• Beredskabsplaner 

• Koordinationsforum ifm. grundvandsbeskyttelse i 
kommunen 

• At foretage fællesindkøb (f.eks. vandmålere, aftaler 

med entreprenører eller andet), 

• At etablere driftsfællesskaber  

• At etablere nødforbindelser 

• At finde gode priser på  

o etablering af ledninger i det åbne land 

o obligatoriske vandprøver 

o regnskab/bogføring 

o etablering af hjemmesider 

 

Er I endnu ikke medlem så kontakt os for nærmere oplysninger og få tilsendt folderen 

Fagligt netværk for vandværker 

 
Efter repræsentantskabsmødet i april har bestyrelsen konstitueret sig således: 
 
 

Funktion Navn Vandværk Tlf. Mailadresse 
Formand John E. Sørensen Aarestrup 40 448090 john@aa-trade.dk 

Næstformand Bent Søgaard Ø. Hornum 98 385409 
40 768484 

b.sogaard@mail.tele.dk 

Kasserer Hans Jørgen Schmidt Støvring 23 697867 formand@stoevringvandvaerk.dk 

Sekretær Poul Vinding Terndrup 98 335789 
21 243847 

poul.vinding@mail.dk 

Bestyrelses-medlem Knud Randers Ravnkilde 61 762394 knudranders@gmail.com 

 

Kontakt os endelig hvis i har emner som i synes vi skal tage op. 

Vi er ikke længere væk end den nærmeste telefon eller computer. 


