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Information om den kommende vandforsyningsplan
Skanderborg Kommune har på vandrådets repræsentantskabsmøde den 28.
april 2015 præsenteret tidsplanen og processen for resten af vandforsy-
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ningsplanlægningen frem mod den politiske behandling og vedtagelse primo
2016. I det følgende gennemgås hovedpunkterne.
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I juni 2014 blev der holdt et dialogmøde for vandværkerne i Skanderborg
Kommune, hvor målet for den kommende vandforsyningsplan blev præsenteret:
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Rent vand til alle fra en decentral indvinding med en høj grad af kvalitet og
forsyningssikkerhed.
På mødet blev ideen til en ny hovedforsyningsstruktur præsenteret, hvor
kommunen inddeles i en række hovedforsyningsområder. Formålet med den
nye hovedforsyningsstruktur er, at understøtte et øget samarbejde mellem
vandværkerne for herigennem at sikre, at visionen kommer til at gælde for
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alle borgere i Skanderborg Kommune.
Skanderborg Kommune har siden dialogmødet arbejdet med indsamling af
tekniske data samt vurdering af vandværkerne herunder deres ledningstab
og økonomi.
Forslag til hovedforsyningsområder
Kortet nedenfor viser kommunens forslag til hovedforsyningsområder. Områderne er primært lavet ud fra geografi og topografi. Grænserne mellem
hovedforsyningsområderne er ikke endelig fastlagt, og vi vil meget gerne
høre fra jer, hvis I mener i har en større tilknytning til et andet hovedforsyningsområde. Enkelte vandværker markeret med ?, skal melde tilbage, hvilket forsyningsområde de ønsker at indgå i.

Fremtidig forsyningsstruktur – dialog m. vandværkerne
Skanderborg Kommune vil i perioden maj til september afholde møder med
vandværkerne i de forskellige hovedforsyningsområder. Formålet med møderne er, at afklare rollefordelingen og mulighederne for samarbejde mellem
vandværkerne indenfor det enkelte hovedforsyningsområde.
Møderne holdes i Kulturhuset fra kl. 16 -19 og afsluttes med en let anretning.
Der kan deltage max 3 personer fra hvert vandværk.
Vandværkerne vil ca. 3 uger inden mødet modtage en invitation. Med invitationen sender vi vores vurdering af jeres vandværk. Tanken er, at vurderingen skal danne udgangspunktet for dialogen på mødet. I må derfor gerne på
2

forhånd have tænkt over følgende: Hvor ser det enkelte vandværk sig selv i
dag og om 8 år? Hvor kunne I have gavn af et øget samarbejde?
Mødedatoer:
21. maj

Gruppe 1

OBS mødet holdes i Den gamle byrådssal i Ry,
og kombineres med møde om indsatsplan
Tebstrup

2. juni

Gruppe 2

11. juni

Gruppe 3

25. juni

Gruppe 4

20. august

Gruppe 5

27. august

Gruppe 6

3. sep.

Gruppe 7

10. sep.

Gruppe 8

Vurderinger af vandværkerne
Skanderborg Kommune har i foråret lavet vurderinger af alle vandværker,
hvor følgende elementer er vurderet: Kildeplads, vandværk, vandkvalitet,
forsyningssikkerhed, økonomi og administration. Vurderingerne er lavet på
baggrund af de oplysninger, som vi har fra tilsyn, indberetninger mm., samt
de tilbagemeldinger vi fik fra dialogmødet i juni 2014. Ikke alle oplysninger er
nødvendigvis fyldestgørende og hvis der er fejl eller noget I er uenige i, hører vi meget gerne fra jer.
Vurderingerne vil som nævnt blive sendt til jer i forbindelse med, at I inviteres til møde om den fremtidige forsyningsstruktur.
Miljø- og Servicemål
Miljø- og servicemål sætter rammerne og retningen for vandforsyningerne i
kommunen i næste planperiode. Målene er samtidig kommunens administrationsgrundlag og administrationspraksis skrives på baggrund af målene.
Skanderborg Kommune vil hen over sommeren lave et udkast til Miljø- og
Servicemål, der understøtter visionen om Rent vand til alle fra en decentral
indvinding med en høj grad af kvalitet og forsyningssikkerhed.
Alle vandværker vil få miljø- og servicemål i forhøring inden planen sendes
til politisk behandling i Miljø- og planudvalget i foråret 2016. De vandsektorvandværker, der hører under prisloftet, vil særskilt få målene til gennemlæsning i efteråret. Det skyldes, at deres takster skal godkendes af Forsyningssekretariatet, som kun godkender tillæg til vandprisen, hvis de er godkendt
som miljø- og servicemål. Hvis disse vandværker har særlige ønsker til mål,
som vi ikke her skrevet ned, får de mulighed for at tilføje det inden forslaget
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sendes i forhøring. Skulle der være flere mål, som vandsektorvandværkerne
ønsker at få vedtaget efter vedtagelse af en ny vandforsyningsplan er dette
også muligt.
Indhentning af ledningsdata mm.
Alle vandværker vi efter sommerferien blive bedt om at indsende ledningsdata. Skanderborg kommune vil herefter gennemgå vandværkernes interesseområder. Vi forventer ikke store ændringer og forventer ikke at der bliver
behov for møder vedr. interesseområderne. Skanderborg Kommune vil tage
kontakt til berørte vandværker, hvor vi mener der er behov for justeringer.
Hvis I har kendskab til konkrete områder hvor der er behov for justeringer, vil
vi bede jer om at melde dette ind samtidig med, at I indsender ledningsdata.
Tidsplan
Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Vurdering af vandværkerne
Fremtidig forsyningsstruktur
Målsætning/miljømål/servicemål/adm. praksis
Indhentning af ledningsdata mm.
Sammenskrivning
Forhøring - teknisk data og miljømål

Hvis I har spørgsmål er i altid velkomne til at kontakte os.
På vegne af Jord og Grundvand

Med venlig hilsen

Rikke Virring Sørensen
Geolog
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