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Kom og møde Danske Vandværkers direktør Dusan Münster og hør hendes bud 

på, hvilke udfordringer de forbrugerejede vandforsyninger står overfor i de 

kommende år. 

LER – Hvad betyder de nye krav 

Opfølgning på salg af målerdata til FORS  

 

Sted: Kirke Saaby Forsamlingshus   

Deltagere: 45 deltagere fra 21 vandværker. Brunskær, Brusagergård, Ejby Ny, Ejby Strand, 

Englerup, Gershøj, Gevninge Overdrev, Gl. Lejre, Hvalsø, Højby, Kyndeløse Strand, Ny Tolstrup, 

Osted, Rorup, Skovholm, Sæby, Vestermarkens, Øm by, Åhuse. 

Lejre kommune 

Referent: Søren G. Klingemann 

 

Formanden for Lejre Vandråd Niels Grann byd velkommen og gennemgik dagens program. 

 

Hvilke udfordringer står de forbrugerejede vandforsyninger overfor, direktør Susan Münster, 

Danske Vandværker 

Kort resumé.  

Let gennemgang af hvad DVV tilbyder sine medlemmer. 

- Interessevaretagelse 

- Rådgivning 

- Information 

- Uddannelse 

- Kursusvirksomhed 

- Indkøbsfællesskab 

 

Udefra kommende krav til vandværket 

- Altid rent frikkevand 

- Høj driftssikkerhed 

- Lav pris 

- Politikerne, lovgivning og regler 

- Myndighederne, lovgivning om kvalitet og forsyningssikkerhed, økonomiske forhold og 

persondata håndtering 

 

Øget behov for samarbejde vandværkerne imellem 

- Økonomisk robusthed 

- Leveringsaftale 

- Nødforsyning 

- Driftsteknisk samarbejde 
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- Administrativt samarbejde 

- Fælles selskabsdannelse 

- Fusion 

 

Resultat af samarbejde 

- Effektiv drift og administration 

- Mange kompetencer samlet et sted 

- Høj forsyningssikkerhed 

- Høj kvalitetssikring 

- Effektiv økonomistyring 

- Stor fokus på effektivt bestyrelsesarbejde 

- Større rekrutteringsgrundlag til bestyrelsen 

 

Forbrugereje er demokratisk og effektivt ejerskab 

- Du bestemmer og prioriterer 

- Intet afkast til private investorer 

- Hvem tør du overlade din vandforsyning til 

o Private investorer 

o Andet vandværk 

o Kommunens vandselvskab 

 

Forberedelse til fremtiden 

 

Vandrådenes rolle og funktion 

- Samarbejde med kommunen 

- Interessevaretagelse 

- Samarbejder imellem vandværkerne 

- Videndeling og inspiration 

- Netværksdannelse 

 

Debat 

Status for politisk forslag om ændringen af 200.000 m3 grænsen 

Man må ikke danne formue i et vandværk. Hensættelse kan laves til dedikerede ændringer og 

en plan for investeringer. 

Problemstilling omkring de små vandværker. 

 

PP vedhæftet 

Tak til Susan Münster 
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LER – Hvad betyder de nye krav i praksis fir vandværkerne, Juridisk rådgiver Robert Jensen, 

Danske Vandværker 

Kort resumé. 

LER, LedningsEjerRegister er en del af regeringens digitaliseringsstategi. 

- Hensigten at udvikle LER, så data automatisk kan udveksles automatisk 

 

Alle vandværker er omfattet uanset størrelse! 

- Digitalisering og automatisk udveksling inden 2023 

- Eksisterende ledninger digitaliseres inden 2023 

 

Udveksling af informationer 

- Entreprenør skal indhente oplysninger i LER for de områder, hvor der skal graves. 

- Vandværkerne kan ikke længere svare selv. 

- Alle skal have en udbyder 

 

Samarbejde med graveaktør og påvisning af ledninger 

- Påvisning (uændret) Vandværket skal kun betale, hvis entreprenør har prøvegravet 

først. 

 

PP vedhæftet 

Tak til Robert Jensen 

 

 

Opfølgning på salg af målerdata til FORS, Niels Grann, Lejre Vandråd 

Kort resumé 

De 3 vandråd har efter 2 møder med FORS fået fremført vandværkernes ønsker. 

FORS fremsender, forventet omkring 1. oktober, et nyt reguleret tilbud med ny pris 19 kr. til 

vandværket. FORS opkræver 21 kr. Beløb bliver indexreguleret. 

Tidsfrist ændret til 27. januar.  

Data afleveres i nuværende filformat til MinForsyningsPartner portalen. FORS udsender grundigt 

informationsmateriale og inviterer til ’gå hjem møder’, hvor det er muligt at lære mere om portalen. 

 

Vandrådet anbefaler der indgås en aftale. 

 

Tak til Niels Grann 

 

 

Næste møde er juletemamødet d. 19. november. Kl. 18-21. Karleby Forsamlingshus 

 

Tak for i aften 


