Vandrådet i Middelfart
Kommune

Bestyrelsens beretning:

Indledningsvis skal jeg sige, at det ikke den store mødeaktivitet, er har præget
vandrådet i 2011 - men det handler jo heller ikke om kvantitet men kvalitet.
Samt ikke mindst interesse for sagen.
__________
En sådan interesse kunne man godt fristes til at efter lyse fra den politiske
formand for området - Johannes Lundsfryd Jensen ham ser vi meget lidt til - ja
det er sket at der end ikke har været nogen form for politisk eller
ledelsesmæssig deltagelse i vores møder med kommunen.
Det er ikke tilfredsstillende, og det vil vi forsøge at få noget gjort ved i den
kommende tid.
__________
Bestyrelsen har været optaget lidt af - skal vi kalde det interne
uoverensstemmelser m.h.t. overholdelse af den aftale vi i sin tid indgik med
kommunen om aflevering af målertal - det skal jeg vende tilbage til lidt senere.
__________
De ny bestemmelser om det kommunale tilsyn har også været på bordet, og
det ser ud som om det har fundet et leje, som stadig lader noget tilbage at
ønske men som overordnet må siges at være forløbet uden de helt store
problemer.
Det skema der anvendes kan downloades fra FVD og anvendes kan med fordel
ved "selvtilsyn" - bestyrelsen kan jo godt gå en runde fra tid til anden så man
løbet af relativ kort tid har været genne hele skemaet igen som en sikring af
driften og en god øvelse inden næste tilsyn.
__________
Vandsektorloven har ikke spillet den helt store rolle i vandrådet i 2011 - det er
alene så vidt jeg ved Ejby og Nørre Åby - og så naturligvis Tre-For, som er
ramt af den tåbelig lovgivning.
Ikke desto mindre er der brugt rigtig mange FVD Ressourcer på netop det
område - det har jeg i min egenskab af medlem af hovedbestyrelsen gang på
gang påpeget og beklaget stærkt.

Der er trods alt omkring 2.000 vandværker der IKKE er ramt af lovgivningen,
men som af og til kunne trænge til en hjælpende hånd fra foreningen.
En artikel i Vejle Amts Folkeblad den 17. marts giver lidt håb om at der
kommer lidt skred i sagen.
Hvis ikke miljøministeren vil tage aktion i en lovændring så vil Venstre stille et
lovforslag for at få ALLE private vandværker ud af den omklamring
myndigheds "frarøvelse" der er tale om.
__________
Stormødet i Ejby dem 21. september havde trukket intet mindre end 19 ud af
21 vandværker til mødet - i sandhed imponerende fremmøde.
Også her glimrede formanden for miljø- og energiudvalget ved sit fravær.
På mødet blev Vandforsyningsplanen, (der blev godkendt i byrådet 2. maj
2011) i hovedtrækkene gennemgået.
Det skal bemærkes, at handleplanerne har et 4 årigt forløb
2012 påbegynde handleplaner vedr. opdateringer, investeringer, renoveringer
o.s.v.
Vandforsyningsplanen har ikke nogen retsvirkning, men det betyder jo ikke
man skal se bort fra den - tværtimod!
Det er værktøjet for perioden 2010 - 2022 - når man skuer ud over
forsamlingen er er nok en hel del, der ikke er med når den næste plan skal
udarbejdes.
Vi kan kun anbefale at tage vandforsyningsplanen op til vurdering af
bestyrelsen ofte - så man er helt fortrolig med hvad der skal ske - eller måske
rettere hvad med forventer der vil ske i de næste mange år.
__________
Drikkevandet i Middelfart Kommune leveres af 28 almene vandværker (alment
vandværk=10 ejendomme og derover tilsluttet), 5 ikke-almene vandværker (3
- 9 ejendomme tilsluttet) og ca. 140 private med egen brønd eller boring (1 –
2 ejendomme tilsluttet).
__________
Indsatsplanen for Middelfart Kommune blev vedtaget den 3. januar 2011
Den bære lidt præg af for mange Copy og Paste dele fra amtsskrivelser - her
har vandrådet været meget lidt inde i proceduren.

Men vi har naturligvis afgivet høringssvar og er i en række tilfælde også blevet
hørt.
Der er en række områder, hvor vi må være skeptiske grænsende til det meget
skeptiske.
I særdeleshed bruges der meget spalteplads på Nitrat på trods af at der ingen
steder i kommunen er den fjerneste fare for overskridelser på grænseværdien
det er faktisk sådan at værdierne er faldende og at der aldrig - ikke et eneste
sted har været et indhold der bare nærmede sig grænseværdien - ja ikke en
gang nærmede sig 50% af grænseværdien.
Hvorfor det har fået så meget fokus forstår man simpelthen ikke!
Området med at finde gamle brønde og boringer og få dem lukket er ikke
særligt højt prioriteret - det skyldes givetvis at der ikke kan skaffes penge til
det.
Det kan i den sidste ende betyde at vore forbrugere kommer til at hænge på
regningen, hvis der sker en forurening af en kildeplads fordi man ikke har fået
opsporet og lukket en brønd eller en boring.
Det er også bemærkelsesværdigt i Indsatsplanen at områder med særlig
drikkevandsinteresser meget belejligt for kommunen er blev flyttet lidt så man
ikke risikere en større økonomisk indsat ved at nedprioritere
oprydningsindsatsen på 40 forurenede grunde i indvindingsområdet for
Skrilling-Russelbæk Vandværk, samt et område øst for Vejlby hvor
begrundelsen er at grundvandet strømmer mod øst i retning af Båring Vig og
der er ingen betydende grundvandsmagasiner på nær en tynd udløber til
Middelfart Magasinet som afgjort er det største magasin - det er kæmpestort,
men tilsyneladende uden interesse i bestræbelserne på at beskytte det i det
nordøstlige hjørne.
Vi opfordrer på det kraftigste til at alle bestyrelser nøje sætter sig ind i
Indsatsplanlægningen - den er uhyre vigtig og kan i værste fald får store
meget store økonomiske konsekvenser for vandværkerne med hensyn til
tvungen betalinger for grundvandsbeskyttelser.
__________
På stormødet blev spørgsmålet om indberetning af målertal også taget op for i
hvert fald 2 af vandværkerne har der været en del problemer med at få aftalen
med kommunen opfyldt.
For det enes vedkommende er det løst mens det for det andets vedkommende
endnu ikke løst.
__________
Spørgsmålet omkring de nye 25 m zoner kom også på bordet.

Det er faktisk mildest talt en skandale at en love der er vedtaget den 1. august
2011 endnu ikke er gjort færdig m.h.t. en vejledning, der kan fortælle i
detaljer, hvad det er det betyder.
Umiddelbart har vi som vandværkerne overhovedet ingen ansvar for
overholdelsen af bestemmelserne - det er alene lodsejerne som er berørt af de
25 m som skal sørge for at reglerne overholdes.
Men det er os der sidder med smerten / problemerne hvis de lovmæssige krav
ikke bliver overhold af det berørte lodsejere.
MEN når et er sagt skal det også siges - vi skal naturligvis være venlige og
imødekommende m.h.t. hjælp med udpegning af arealerne og andre ting, der
naturligt falder ind på vores "videnområde".
__________
M.h.t. forureninger så blev det stærkt understreget at det altså godt kan betale
sig at være på forkant af udviklingen.
En tilstandsrapport - helst udfærdiget af en uvildig ekspert - kan gøre
underværker. Vi er jo på en eller anden måde hjemmeblinde.
Det kan gøres for 10-15.000 kr. at få en særdeles grundig gennemgang og
rapportering, der giver platform til at udfærdige handleplaner, der vil være til
gavn for forbrugerne på såvel kort som langt sigt.
__________
Et møde med kommunen den 23. november resulterede i en vedtagelse af at
vi nu vil udfærdige e fællesregulativ for alle vandværker i kommunen.
Det nye fællesregulativ vil læne sig kraftigt op af det forslag, der er lagt ud på
FVD's hjemmeside som en grundskabelon.
Detaljer vil bliver aftalt mellem kommunen og vandrådet og i den forbindelse
vil der blive muligheder at have individuelle tillæg til regulativet hvor det måtte
være nødvendigt, men hovedindholdet vil være ens for alle vandværker i
kommunen.
Eksempelvis er der forskellige regler omkring stikledningers placeringer og
sammenhæng med jordledninger, hvor enkelte vandværker har ejerskabet for
stik- og jordledning til og med vandmåleren.
Jeg mener at vide at et vandværk på Fyn har samme bestemmelse om
ejerforholdet og nu står ansigt til ansigt med et erstatningskrav på godt
600.000 kr. for en fugtskade på en ejendom.
Det vil måske give anledning til en genovervejelse af fornuften i det nævnte
ejerskab af hele ledingsforløbet.

Den nævnte ændring til et fællesregulativ vil ske inden året udgang.
__________
Samtidigt vil der blive udarbejdet en skabelon til et Takstblad der kan/skal
bruges af alle vandværker i kommune - selvfølgelig kun rent tekstmæssigt beløbene vil naturligvis være forskellige, men indenfor en overskuelig tid vil
der blive udarbejdet regler for hvorledes prisniveauet skal beregnes.
__________
Indberetninger af vandmængder og pejlinger sker nu via Internettet - det
letter jo arbejdet for begge parter.
__________
Næste møder med vandrådet og kommunen bliver den 23. maj og 21.
november og stormødet er fastsat til den 19. september.
Apropos møder med kommunen skal vi have bekræftet vandrådets status i
samarbejdet med kommunen.
Vi ønsker at generalforsamlingen gentager bekræftelsen på at vandrådet
handler på vandværkernes vegne med det forbehold at større administrative
og/eller økonomiske punkter kan medføre en indkaldelse af vandværkerne for
endelig godkendelse.
__________
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for samarbejdet i
2011 med håbet om at det vil forsætte også i årene fremover.

