VANDRÅD NORDFYN i NORDFYNS KOMMUNE

______________________________________________________________________
Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2016 frem til Vandråd Nordfyns ordinære repræsentantskabsmøde, afholdt på Søndersø Rådhus den 27. april 2017.
Bestyrelsens beretning i tiden fra sidste repræsentantskabsmøde til i dag.
Hovedoverskrifterne kommer i vilkårlig rækkefølge.
•

Møder
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Ingen møder med Nordfyns Kommune, da Janna Nicolaisen har været på barsel.
De 1-2 årlige samarbejdsmøder forventes at starte op igen.
Der har været 1 opfølgende møde i Grundvandsforum.

•

Regionalt vandrådsmøde
Danske Vandværker planlagte Regionale Vandrådsmøde i 2016, blev aflyst pga. for få tilmeldte.

•

Medlemmer
Ejlby-Lunde Vandværk er nedlagt og forsyning sker fra Guldbjerg-Nr. Sandager Vandværk.
Trøstrup Vandværk er også nedlagt og overdraget til VandCenter Syd.
Nr. Højrup Vandværk er også nedlagt (allerede i 2015), og forsynes fra Skamby Vandværk, men drives
stadig af VCS.
Der er således nu 35 vandforsyninger i Nordfyns Kommune, hvoraf de 31 er medlemmer af Vandrådet
– svarende til 90 %.

•

Vedtægter
Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne, som har givet anledning til forslagsændring.
Henrik Uhd Markussen vil fremlægge det under pkt. 6.

•

Vandanalyser
Alle vandforsyninger modtog i 2016 vores nye 3-årige aftale med Eurofins, som vandrådet har indgået.
Men I lige skal huske, at I selv skal indsende en underskrevet aftale til Eurofins.

•

Aftale om asfaltordning
Nordfyns Kommune har fremsendt en aftale om asfaltbelægning efter anlægsarbejder.
Vandrådet anbefaler ordningen, men det er selvfølgelig op til den enkelte vandforsyning om de vil indgå
en aftale.

•

Liste over materieludlejning m.m.
Jørgen Munkegaard har udfærdiget en liste over materiel m.m., som vandforsyningerne kan låne eller
leje hos andre kollegaer.
Listen kan ses på vores hjemmeside og den kan nemt udvides!

•

Temaaften
Der blev i september afholdt en temaaften hos VandCenter Syd, hvor den gamle vandbrønd og vandværket blev vist frem og desuden havde Grunfos et indlæg.
Bestyrelsen planlægger en temaaften til september, hvor emnerne kunne være UV-behandling, blødgøring af vand og nødforbindelser.

•

Kontrakt for målerdata
VandCenter Syd fremlagde på nævnte temaaften de nye principper for betaling af målerdata og forslag
til en ny kontrakt om ”Aftale om levering af årlige måleraflæsninger og opdatering af stamdata”.
Prisen for levering af målerdata vil falde, hvilket skal ses i sammenhæng med den nylige domsafsigelse
om prissætning af denne leverance – Bornholmsk vandværk.
Det fremlagte, som er fremsendt til samtlige vandforsyninger, har ikke givet anledning til bemærkninger.
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•

Medlemmer
Trøstrup Vandværk kunne i august fejre 50 års fødselsdag.
Jersore Vandværk er ved at bygge til på vandmærket og etablerer lukket filter.
Jullerup Vandværk starter renovering af vandværk i sommerens løb.
Vandrådet vil meget gerne orienteres om jeres arrangementer og nye tiltag.

•

Information
Med baggrund i sagen fra Veflinge Vandværk har Nordfyns Kommune indkaldt alle vandforsyninger til
et møde den 9. maj og det er vigtigt, at alle VV møder frem.
Sagen blev også drøftet under evt. på den nyligt afholdte generalforsamling hos Danske Vandværker –
Fyn. Her skal det derfor understreges, at der ikke er maksimale kravværdier til pesticider i en boring,
det er der udelukkende til drikkevandet. Man kan altså legalt blande sig til at opfylde de kvalitetskravene
til rentvand afgang vandværk.
Men samtidigt er det vigtigt, at vi tager vores forholdsregler, når der fund af pesticider, kemiske parametre m.m. i råvandet.
Det er alene sundhedsstyrelsen, som kan oplyse om drikkevandet er sundhedsskadeligt, og det må vi
forholde os til.
Det er vandforsyningen, som har underretningsforpligtigelse til kommunen, ved overskridelser af vandkvaliteten, det være sig de lovpligtige vandanalyser men også ved egenkontrol m.m.
Det er kommunen som træffer forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet.
Det kan være lukning af boring, tidsbegrænsning af oppumpning, kontrol af vandbehandlingsanlæg,
øgede analyser o.s.v.
Kommunen kan også vælge at give en dispensation på max. 3 år, men det kræver nok, at der foreligger
en godkendt indsatsplan fra vandværket.
Husk at føre logbog ved alle overskridelser! Fremgår af beredskabsplan.
Vandforsyningerne har ansvaret for at informere vores forbrugere ved overskridelser af drikkevandskvaliteten.
Vi er ikke i tvivl, hvordan, når det gælder et påbud om kogeanbefaling.
Er det derimod andre parametre skal den enkelte vandforsyning tage stilling til informationsniveauet.
Skal vi og hvordan vil vi informere ved en overskridelse af pesticid i drikkevandet – turbiditet, jern o.a.
Det skal den enkelte bestyrelse have taget stilling til, og det skal fremgå af vandforsyningens beredskabsplan for ”mindre forurening”.
Drikkevandsbekendtgørelsen, kap. 8 beskriver desuden, at vandforsyningerne skal stille de nødvendige
informationer til rådighed for forbrugerne. Anført i bek.
Har VV en overskridelse i en vandanalyse, bør rapporten ikke bare lægges på hjemmesiden, uden en
note som redegør. for overskridelsen og hvilke tiltag bestyrelsen har startet op.
Minimum 1 gang årligt skal VV desuden give forbrugerne en redegørelse for nævnte parametre i drikkevandsbekendtgørelsen, tillige med evt. overskridelser af pesticider m.m.
Dette kan ske på vandforsyningens hjemmeside eller i et trykt medie.
Vandforsyningerne kan jo overveje, at indkalde skriftligt til generalforsamlingen, hvor de nævnte oplysninger og evt. regnskab/budget fremgår, og så i øvrigt henvise til jeres hjemmeside.
Det skal understreges, at kommunen ikke har pligt til at informere vores forbrugere.
Ved en ”større forurening” træder den kommunale beredskabsplan i kræft, og her udpeges i fællesskab
en presseperson og kommunen orienterer daginstitutioner m.m.
Ved en ”mindre forurening” kan det anbefales, at drøfte med kommunen om det er hensigtsmæssigt at
de tager kontakt til disse.
Da vi er private vandværker, som kommunen har tilsynspligt med, kan vi heller ikke få rådgivning af
dem, men vel nok vejledning.
Så har vi en udfordring, så søg hjælp hos firmaer, rådgivere, vores vandværksforening, andre vandforsyninger o.s.v.
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•

Indsatsplan / Vandforsyningsplan
Nordfyns Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse blev godkendt at kommunalbestyrelsen i
december 2016.
Kommunen orienterer mere på det indkaldte møde den 9. maj.
Vandforsyningsplanen er under udarbejdelse og modsat, hvad vi kunne fortælle sidste år, bliver det
Janna Nicolaisen, som udfærdiger den. Den er forventet klar i 2018.
Efter mødet vil Janna Nicolaisen, Nordfyns Kommune orientere os om begge planer.
VandCenter Syd og kommunen samarbejder desuden om, at udpege nogle regionale kildepladser, hvilket Thomas Abildgaard Jørgensen, VCS, vil fortælle mere om.

•

Danske Vandværker
Hold jer ajourført på deres hjemmeside, ugentlige nyhedsbreve og selvfølgelig Vandposten.

•

Afslutning
Tak til Nordfyns Kommune, som stiller lokale til rådighed for vores repræsentantskabsmøde og er vært
med drikkevarer.
Endvidere en tak for et rigtig godt samarbejde Nordfyns Kommune.
Tak til vores 2 revisorer. Frede Olsen, Søndersø Vandværk er udtrådt af bestyrelsen, så revisorsuppleant indtræder i 2017
Selv træder jeg også ud af bestyrelsen og her vil den nye bestyrelse indkalde suppleant i stedet.
Personligt skal lyde en tak til alle vandforsyningerne og hele bestyrelsen for et godt samarbejde i årets
løb og de foregående 11 år!

Susanne Mann Skou, Den: 23-04-2017
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