
Formandens beretning 

Ja som i nok har bemærket har i haft en ny formand for Vandrådet det seneste år. Jeg 

hedder Ole Leegård og er formand for Farre marks Vandværk, som er et af de små 

vandværker.  

 

Men hvad er der ellers sket siden sidste generalforsamling? Ja jeg vil komme ind på disse 7 

punkter, som er de væsentlige ting vi i bestyrelsen har arbejdet med.  

 

 Nye medlemmer 

Ja der er kommet et par nye medlemmer, Jeg var lige inde og se efter, og jeg fik det til 51 

medlemmer.  Så vi mangler kun 1 eller 2 af de almene vandværker i Favrskov Kommune, 

det må siges at være en god tilslutning. Men der er også mange fordele ved at være 

medlem af Vandrådet, nogle af dem kommer vi til nu. 

 

 Leverandøraftaler 

o Ny aftale med Kamstrup (Vandmålere 3 årig aftale, rigtigt god) 

o Vi har aftale med Thvilum (opmåling udarbejdelses af kort og tinglysninger) 

o Vi har aftale med Eurofins (Laporatorie prøver) 

o Videolog/trykprøvning af boring (Det er måske noget i godt kan begynde at tænke 

ind hvis i alligevel skal åbne boringen, det bliver nok et krav at det skal gøres hvert 

10 år) 

o Jeg kan kun opfordre til at kikke på vores hjemmeside 

 

 Regulativet for Favrskov Kommune 

Som i nok har bemærket så har vi været i gang med at få opdateret Vandregulativet, det 

har været sendt ud til alle almene vandværker, og der kom nogle få ændringsforslag tilbage 

som så er blevet indarbejdet i regulativet.  

Nu ligger det så ved kommunen og venter, jeg har lige rykket for at høre hvor langt det er 

kommet, det ligger så åbenbart ved Beredskabet, de skulle lige godkende det afsnit med 

brandhaner, inden det kan blive godkendt i byrådet.  

 

 Indsatsområde Hadsten (udkast) 

Vandrådet har haft møde med Robert fra Danske Vandværker og gennemgået udkastet til 

indsatsplanen, og Robert fandt nogle punkter som han syntes at vi skulle gøre indsigelser 

imod, hvilket Vandrådet så har gjort, så må vi se om det bliver taget til efterretning.  

 

 Afregning af måledata 

Vandrådet fik lavet en ny aftale med Favrskov Forsyning da den gamle var udløbet, og ja 

det er ikke så god en aftale som den gamle. Men det skal ses i lyset af Bornholmersagen. 



Og det har betydet at vandværket kun kan få betaling for den udgift de har med at sende 

data til forsyningen, og samtidigt vil Forsyningen ikke betale mere ind det ville koste dem 

selv at skaffe målerdata. Med dette som udgangspunkt, synes vi at vi fået en færd aftale, 

og det er jo en frivillig aftale. 

 

 Regionsrådsmøde 

Vandrådet er også med i et regionsråd hvor alle vandråd i regionen er samlet en gang om 

året, sidst var her i februar hvor der var deltagere med fra 10 vandråd, det er meget det 

samme de andre vandråd har at arbejde med, så det er godt at vi kan hjælpe hinanden på 

tværs af kommunegrænserne. 

 

Derudover er Vandrådet også med i grønt råd, Vandforsyningsplanlægning og 

Koordinationsforum for Grundvand 

 

 fremadrettede opgaver (dem som vi ved at vi skal arbejde med det kommende år) der skal 

nok komme mange flere opgaver 

o Ny aftale med Erofins (den udløber sidst på året) 

o Indsatsområde Hadsten (den er ikke færdigt) 

o BNBO (det kommer alle vandværker til at arbejde med i en eller anden 

udstrækning) 

 

 Afslutning 

Så vil jeg slutte af med at sige tak til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde i det 

forgangene år. 

 


