Lejre Vandråd
Referat, Temamøde 08-11-2022.

08-11-2022

Temaaften om samarbejde mellem vandværker efterfulgt af julehygge med
gløgg og æbleskiver.
Som det efterhånden er blevet en tradition, holdes årets sidste arrangement med julehygge, gløgg og
æbleskiver.

Sted: Kirke Saaby Forsamlingshus
Deltagere: 28 deltagere fra 16 vandværker. Allerslev, Brunskær, Ejby Nye, Ejby Strand,
Ellekærgård, Fors vand, Hvalsø, Højby, Kattinge, Kirke Hyllinge, Lyndby Strand, Midtsjællands,
Møllegårdens, Ryegård, Skovholm, Sæby,
Foredragsholdere (4): Jyllinge Vandværk, Vandværkskontoret Hillerød, Danske Vandværker
Referent: Søren G. Klingemann
Formanden for Lejre Vandråd Martin Olsen byd velkommen og gennemgik dagens program og
gav en bred information om vandrådets emner.
Vi indledte med at få et krus gløgg og æbleskiver, julesmåkager the og kaffe og så var vi klar til
dagens første indlægsholder

Vandværkerne i Roskilde Nord samarbejder for at sikre rent grundvand i fremtiden, v/
Morten Aagreen, Jyllinge vandværk
Hvordan skal man få et samarbejde op at stå mellem vandværker. Her er ingen let løsning, idet
vi i begyndelsen oplevede mere modstand end samarbejde, mit vandværk er større end dit, vi
vil selv bestemme osv.
Roskilde Nord er nu et samarbejde mellem 6 vandværker for at sikre det meget vigtige, nemlig
at beskytte grundvandet i nuværende og fremtidige kildepladser, så vi sikrer at de fremtidige
generationer kan få rent drikkevand. Efter et års tid blev der enighed om at kontakte et
uvildigt rådgivningsfirma og efter en udbudsrunde faldt valget på Cowi der lavede to rapporter
til en pris af 340.000kr.
I samarbejde med kommunen, politikere og andre interessenter blev der afholdt et
borgermøde, pris herfor 225.000kr.
Samlet omkostning blev ca. 100kr. pr. forbruger.
Vi er nu i gang med at sammenligne vandværkernes state of the art, med en tanke om at bygge
et nyt vandværk. Alle vandværkerne har tanke i jordplan og moderne vandværker er med alle
tanke og behandlingsanlæg over jorden.
Det er i orden at være en ildsjæl, idet vi har brugt flere hundrede timer.
Vi har som mål at skabe en robust vandforsyning og det er ikke lig billigst muligt.
Tak til Morten Aagreen
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Vandværkskontoret i Hillerød samarbejder om vandværksadministration, v/ Ole Hansen og
Erling Nielsen, Vandværkskontoret Hillerød
9 vandværker i starten af 2020 og nu 16 private vandværker i samarbejde.
Vandværkerne i Hillerød har etableret et formelt samarbejde om et fælles vandværkskontor,
der tager sig af administrationen af vandværkerne og kontakt til kommunen.
Flere af vandværkerne er nu ophørt med at have en kasserer.
Der udfærdiges aftalepapir om det individuelle samarbejde.
Samarbejdsaftale med afkrydsning af de opgaver vandværkskontoret skal påtage sig.
Nu er der ensartede regnskaber, budgetter, likviditetsoversigt, ensartede takstblade, ensartede
vedtægter med det for øje, at det er sikkerhed frem for alt.
Det giver mere bestyrelsestid i det enkelte vandværk.
Der er nu to deltidsansatte med et ugentligt timetal på 50. Det enkelte vandværk betaler
vandværkskontoret for det arbejde der bliver lavet således at vandværkskontorets interne
regnskab hviler i sig selv og der derfor ikke skal betales skat.
Vi bruger Microwa og FAS systemerne.
Er det et mål at sammenlægge nogle af vandværkerne. Nej, det er noget det enkelte vandværk
selv skal fornemme og komme med forslag om.
Tak til Ole Hansen og Erling Nielsen
Samarbejder mellem vandværker, hvad skal man være opmærksom på, v/ Danske
Vandværker Robert Jensen, juridisk rådgiver
Du finder en guide om samarbejde og sammenlægninger på DVV’s hjemmeside.
Vi bliver alle sammen ældre og det bliver vanskeligere at sammensætte en bestyrelse og de
udefra kommende krav vokser.
Hvad skal der til for at samarbejde?
Måske er der nogle gamle stridigheder, størrelse på vandværket, ejerskabet, troen på en
formue.
Som noget af det første kan man lave en fælles rørforbindelse mellem to vandværker, der kan
fungere som en nødforsyning. Lav en samarbejdsaftale så man ved hvem der vedligeholder og
kender takst på vandleverance.
Andre samarbejdsforslag: Driftsteknisk samarbejde, måleraflæsning, rundvandssamarbejder,
samarbejde vedr. BNBO for at sikre, at de små vandværker ikke skal betale unødigt høje
omkostninger.
Det gælder om at opnå en vist robusthed for den fremtidige vandleverance.
Begreberne fusion og sammenlægning er to navne for samme emne. Der er ingen forskel.
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Sidst men ikke mindst:
Forbliv forbrugerejet. Bestyrelsen kan sikre sine forbrugere størst mulig indflydelse på deres
vandværk, ved at gå sammen i samarbejder med andre forbrugerejede vandværker. Samtidigt
er det dokumenteret, at de forbrugerejede vandværker har de laveste vandpriser.
Tak til Robert Jensen.
Formanden gav herefter ordet frit
Spørgsmål om et emne Vandrådet evt. kan tage op:
I 1970’erne talte man om at lægge 10 øre på vandprisen for at få kapital til at lukke alle de åbne
brønde og boringer der ikke benyttes. Forslaget blev aldrig gennemført og nu 50 år senere er
der stadig et problem og stor risiko for forurening af grundvandet.
Hvad gør man med de selvstændige/private åbne boringer/brønde.
Næste møde er
Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 18. april 2023
Tak for i aften og kom godt hjem.
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