Brev af 28. juni 2006.
Den 24. april 2006 blev Norddjurs Vandråd stiftet. Det foregik i Glesborg Forsamlingshus, tilstede
var 24 ud af 52 mulige vandværker fra den nye Norddjurs Kommune.
Formålet med stiftelsen var at skabe en fælles forening for vandværkerne til varetagelse af deres
interesser, bl.a. i forhold til den nye Norddjurs Kommune.
Det bliver den nye Norddjurs Kommune, som skal være myndighed og kontrollør for
vandforsyningen.
Norddjurs Vandråd NDV har også som formål at arbejde for fælles løsninger for vandværkerne. F.
eks. fælles udbud af vandanalyser, fælles offentliggørelse af analyseresultater, i det hele taget fælles
tiltag som kan gavne det enkelte vandværk.
Det kan også til tider være en ensom fornøjelse at lede eller sidde i bestyrelsen for et vandværk.
NDV skal også bruges til erfaringsudveksling mellem de enkelte bestyrelser.
Den valgte bestyrelse vil en eller to gange om året arrangere tema-møder med aktuelle emner, som
har med vandforsyning at gøre.
Der er vist ingen tvivl om, at opgaverne for bestyrelserne bliver mere og mere komplicerede,
forstået på den måde at man skal forholde sig til indsatsplaner for bevarelse af drikkevandets
kvalitet, til etablering af beredskabsplaner i tilfælde af en forureningssag, og nogle vandværker skal
sørge for en kraftig udbygning af kapaciteten på grund af etablering af nye sommerhusområder. Så
der er nok af temaer, som har fælles interesse.
Som et eksempel på at et samarbejde i regi af NDV er aktuelt er brevet fra den 1. maj 2006 fra
Nørre-Djurs Kommune om levering af data til den nye Norddjurs Kommune. Her vil den nye
bestyrelse i NDV gerne anbefale, at de enkelte vandværker vælger løsningen:
Norddjurs Kommune indgår aftale med vandværket om levering af og betaling for oplysninger om
vandforbrug ved ejendomme indenfor offentligt kloakopland. Aftalen er baseret på anbefalinger i
vejledning fra FVD, standard nr. 207 okt. 2005.
Det vil sige, at vandværkerne skal indsamle alle oplysninger om vandforbrug i perioden. Hvis det
volder problemer i nogle vandværker, vil bestyrelsen arbejde på, at vi får etableret en fællesordning
for alle vandværker.
Som bekendt vil den nye Norddjurs Kommune gerne have besked inden den 1. august 2006.
Derfor vil bestyrelsen for NDV gerne opfordre alle vandværker i den nye Norddjurs Kommune til at
melde sig ind i NDV, jo flere af vandværkerne som er med, jo bedre kan vi løse de fælles opgaver.
Med håb om et godt samarbejde i den nye fælles vandværksforening i Norddjurs Kommune, og at
alle vandværkerne vil melde sig i foreningen, vil bestyrelsen arbejde for at arrangere et tema-møde
umiddelbart efter sommerferien.
Med venlig hilsen
Svend Brandstrup Hansen
Formand for bestyrelsen i NDV

