
Repræsentantskabsmøde i KVO  
 
  

Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 
 
 
 

 på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22. 
  
 



• Dagsorden: 
  
• 1)  Valg af dirigent. 
  
• 2)  Bestyrelsens beretning v. formanden. 
  
• 3)  Godkendelse af regnskab.  
  
• 4)  Fastlæggelse af kontingent for indeværende år. 
  
• 5)  Indkomne forslag. 
  
• 6)  Valg til bestyrelsen. 
  
• 7)  Eventuelt. 
  

 



Valg til bestyrelsen 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg 

 

• Niels Chr. Larsen (NCL), Fangel Vandværk 

• Aksel Snerling (ATS) Søhus vandværk 



Valg af dirigent. 



Beretning 

Valg til bestyrelsen 

Regnskab 

Indhold 

Den nye udgave af standarden DS 475:2012 

Nyt Vandforsyningsregulativ 

Orienterer Odense Kommune 



Efter det ordinære repræsentantskabsmøde har vi 
flere spændende punkter på dagsordenen: 

• Brandvæsenets strategi. 
(Mikael Pedersen, Odense Brandvæsen) 

 

• Status på indsatsplanlægning af grundvandsbeskyttelse. 
(ved Line Schock Jepsen, Odense Kommune, Landbrug og Grundvand) 

 

• Status på BNBO-projektet i Odense. 
(ved Gert Laursen, Odense Kommune, Landbrug og Grundvand) 

 

• Nyt Vandforsyningsregulativ for private vandværker. 
(ved Aksel Snerling, KVO) 

 



Beretning 

• Der er afholdt 4 Møder 

• Den 31 maj. 

• Den 19 september 

• Den 21 november. 

•  Den 23 januar 



Arbejdsopgaver 

• Vandsektorloven 

• Beredskabsplaner  

• Hjemmeside:  

• Respektafstande  

• Kontrolsystem ledelsessystem 

• Vandmiljø planen 

• Respektafstand DS475 NY per. 11-2012  



Odense kommune 

• Der har været afholdt 3 hygiejne kurser i 
samarbejde med Odense kommune og VCS, 
der har deltaget over 60 personer og alle 
vandværker under KVO er med. 

• Vi har samarbejdet om DDS 

• Indsatsplaner 

• Beredskabsplaner 



FVD 

• Vandrådsmøde den 23 marts 

 

• LƴŘǎƭŀƎ ƛ ǾŀƴŘǇƻǎǘŜƴ ƴǊΦ мут έDǊŀǘƛǎέ ŀŦƭŋǎƴƛƴƎ 
og afregning er ikke gratis. 

 

• Beskrivelse af kurser. 





Ledelsessystemer 
Kravene til ledelsessystemet kommer 
sandsynligvis til at indeholde fem 
elementer: 
1. 
Kortlægning af vandforsyningens 
produktionssystem 
og kvaliteten af dette. 
2. 
Kortlægning af vandforsyningens 
driftsrutiner, herunder arbejdsgange 
ved almindelig drift, rengøring, 
prøvetagning 
og reparation. 
3. 
Vurdering af risikoen for forurening af 
vandet fra de enkelte komponenter i 
produktionssystemet samt fra 
driftsrutinerne 
og en prioritering af indsatsen 
efter risiko for forurening af vandet. 
4. 
Handleplan, der følger op på den 
prioriterede indsats. 
5. 
Opfølgning og dokumentation for 
ovenstående. 

FVD digitaliserer håndbøgerne 
Har du alle FVD’s håndbøger, er du 
godt på vej. For samlet set udgør 
håndbøgerne et ledelsessystem, hvis 
man følger anbefalingerne heri og 
bruger dem som opslagsværker. 



Hjemmesiden 

www.Kvodense.dk 

 

Forenkle navne kun 1 sted 

Alarmeringsplan kun som PDF fil 

Eurofins prisaftalen 

Forslag til nyt 

KVO Ledelses og drikkevandssystem (kLDS) 

http://www.kvodense.dk/


Den nye udgave af standarden DS 475:2012, Norm for etablering af ledningsanlæg 
i jord er netop udkommet. Standarden indeholder en række bestemmelser, der 
skal sikre en forsvarlig etablering af ledningsanlæg i jord. Den er en generel 
lægningsstandard, der giver et opdateret overblik over alle ikke-ledningsspecifikke 
forhold. 

Nyt til ledningsejere: DS 475 ude nu 



NYT 

• Ny database med 100 fortrykte DDS er 

• Tilsyn med de i loven punkter med forklaring 
efter fvd håndbøger 







Fordelingsnøgle 

Sag vedrørende 

respektafstand 

fordelingsnøgle 

Betaling per m3 solgt 

vand 

Indvinding 2008 

(m³/år) 

Otterup vandværk 340.000 

2887 
Bellinge Vest Vandværk 158.000 

1342 
Bellinge Øst Vandværk 60.400 

513 

Brændekilde vandværk 28500 242 
Davinde Vandværk 22.100 

188 
Højby Vandværk 169.500 

1439 
Næsby Vandværk 492.100 

4179 
Odense Vandselskab as 9.999.700 

84912 
Spedsbjerg Vandværk 11.600 

99 
Søhus Vandværk 152.600 

1296 
Tarup Vandværk 342.100 

2905 
I alt 11.776.600 

100000 



Regulativ 

• Normalregulativ for private vandforsyninger i Odense Kommune 
• Allesø Vandværk 
• Bellinge Vest Vandværk 
• Bellinge Øst Vandværk 
• Brændekilde Vandværk 
• Davinde Vandværk 
• Fangel Vandværk 
• Fraugde ς Over Holluf Vandværk 
• Højby Vandværk 
• Lindværk Vandværk 
• Næsby Vandværk 
• Søhus Vandværk 
• Tarup Vandværk 

 
 



• og efterfølgende godkendt af Odense 
Kommunes Kommunalbestyrelse. 

( kommentar er rødt) 

• Regulativet udleveres vederlagsfrit af 
vandforsyningen.   

•  Tidligere udleverede både Vandforsyningen 
og Odense Kommune regulativet. 

• Nu er det alene Vandforsyningen. 

 

Side 1  stk. 1.1 



• Bestemmelser om offentliggørelse af det 
leverede vands kvalitet m.v. er fastsat i 
overensstemmelse med § 28 i Miljø- og 
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 
31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn 
med vandforsyningsanlæg.  

•  Opdateret henvisning til bekendtgørelse 

 

Side 1  stk. 1.4 



• Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i 
målere er i overensstemmelse med kravene 
fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse 
nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med 
vandmålere, der anvendes til måling af 
forbrug af varmt og koldt vand.  

  

•  Opdateret henvisning til bekendtgørelse. 

 

Side 1  stk. 1.6 



• Bestemmelserne om 
brandværnsforanstaltninger er i 
overensstemmelse med kravene fastsat i 
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 
3. August 2005 om risikobaseret kommunalt 
beredskab med senere ændringer.   

 

•  Opdateret henvisning til bekendtgørelse. 

 

Side 2  stk. 1.7 



• Ved stikledning forstås ledningen fra 
forsyningsledningen til grænsen af vedkommende 
grund , herunder en eventuel 
afspærringsanordning (stophane) på 
stikledningen. 

•   ¢ƛŘƭƛƎŜǊŜ ŦƻǊƳǳƭŜǊŜǘ ǎƻƳ έǘƛƭ ǎƪŜƭέΦ 

 

 Ved vandinstallationer forstås alle installationer 
fra stikledningens forlængelse , som er omfattet 
af Norm for vandinstallationer, DS 439.  

•  ¢ƛŘƭƛƎŜǊŜ ŦƻǊƳǳƭŜǊŜǘ ǎƻƳ έŦǊŀ ǎƪŜƭέΦ 

 

Side 2  stk. 1.10 – 1.11 



• Oplysninger om vandværkernes ejerforhold og 
drift er anført i bilag 1 til dette regulativ.  

 

•  I bilag 1 oplyses de enkelte vandværkers 
selskabsform, på samme måde som i det 
eksisterende regulativ. 

 

Side 3  stk. 2.1 



• Stikledninger med eventuelle 
afspærringsanordninger (stophaner) anlægges af, 
vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt 
arbejde med stikledninger skal udføres af 
autoriserede VVS-installatører eller af 
vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i 
Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1046 af 
8. december 2003 om undtagelse fra krav om 
autorisation for så vidt angår gas- og 
vandforsyningsvirksomheder og ejere af 
afløbsanlæg.  

•   
•  Opdateret henvisning til bekendtgørelse. 

 

Side 4  stk. 5.1 



• Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen 
og ved anden driftsforstyrrelse, herunder 
ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, 
uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, 
uden ansvar for forbrugeres driftstab, avancetab 
eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse 
gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist 
forsæt eller grov uagtsomhed. Erhvervsdrivende 
opfordres derfor til at tegne en 
driftstabsforsikring.  

 
•  Nyt stykke 2 til afsnit 6.3 for at tydeliggøre 

ansvarsfraskrivelse ved driftsforstyrrelser 
 

Side 6  stk. 6.3 



– Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav 
på erstatning herfor, træffe bestemmelse om 
indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af 
det, herunder om indskrænkning med hensyn til 
vanding af haver m.v., når vandforsyningens drift 
eller hensynet til vandforekomsterne gør det 
nødvendigt. Kommunalbestyrelsen  kan pålægge 
vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse. 

•  ¢ƛŘƭƛƎŜǊŜ ōŜƴŋǾƴǘ έ!ƳǘǎǊňŘŜǘέΦ 

Side 6  stk. 6.4 



• Arbejder med vandinstallationer, herunder med 
jordledninger og vandmålere, må kun udføres af 
autoriserede VVS-installatører, jf. dog 
Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 1045 af 
8. december 2003 om undtagelser fra krav om 
autorisation som VVS-installatør til udførelse af 
simple arbejder med vand- og 
sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 1046 af 
den 8. december 2003  om undtagelse fra krav 
om autorisation for så vidt angår gas- og 
vandforsyningsvirksomheder og ejere af 
afløbsanlæg.  

 
•  Opdateret henvisning til bekendtgørelse. 

 

Side 6  stk. 8.1.3 



• c) omfattet af en af ETA-Danmark  godkendt 
godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en 
DS-certificeringsordning.  

•  ¢ƛŘƭƛƎŜǊŜ ōŜƴŋǾƴǘ ǎƻƳ έ9ǊƘǾŜǊǾǎ- og 
.ƻƭƛƎǎǘȅǊŜƭǎŜƴέΦ 

 

Side 7  stk. 8.1.4 



• Vandinstallationerne skal kunne tåle, at 
vandmåleren udskiftes. Kan installationerne 
ikke tåle en udskiftning, fx på grund af 
skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer 
selv sørge for at vandinstallationerne bringes i 
orden og selv afholde omkostningerne hertil.  

  

•  §9.6, stk. 3 Tilføjet for at præcisere 
ansvarsforholdene ved målerudskiftning. 

 

Side 9  stk. 9.6 



•  9.12 

   Beslutning om at overgå fra fælles til individuel 
afregning med vandforsyningen skal meddeles 
skriftligt til kommunalbestyrelsen og 
vandforsyningen.  

• 9.13 For ejendomme, hvor der er indgået 
aftale med vandforsyningen om individuel 
afregning efter målt forbrug i de enkelte 
enheder, overgår ejerens ansvar, rettigheder 
og pligter efter 9.3 2 punktum, 9.9, 9.10 9.11 
og 9.15 til brugerne af enhederne.  

 



• Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftales 
dato og det omtrentlige tidspunkt for forsyningens besøg med ejer.  

  
• Såfremt vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, 

målerskifte eller plombering af en vandmåler, eller ejeren gentagne gange 
undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er 
forsyningen berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Ekspeditionsgebyrets 
størrelse fremgår af forsyningens takstblad.  

  
• I sådanne tilfælde er vandforsyningen ligeledes berettiget til at lukke for 

ejendommens vandtilførsel, hvis forsyningen som følge af manglende adgang til 
ejendommens afregningsmåler risikerer at overtræde gældende lovkrav, 
myndighedskrav og/eller normer og forskrifter for afregningsmålere, som 
forsyningen er underlagt, herunder fx overskridelse af krav til 
udskiftningshyppighed. 

  
• Genåbning finder sted, når det pågældende besøg er gennemført, og forholdet, 

som begrundede aflukningen af vandtilførslen, er bragt i orden. Der kan opkræves 
et gebyr for genåbning. Gebyret fremgår af takstbladet.  

 
•  Ny bestemmelse tilføjet for at give hjemmel til gebyr for forgæves kørsel og til at 

kunne lukke for vandet i yderste konsekvens.  
 

Side 10  stk. 9.16 



• Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen 
til en ejendom, såfremt ejendommens ejer 
eller bruger ikke straks iværksætter de 
fornødne foranstaltninger til standsning et 
aktuelt vandspild.  

  

•  Ny bestemmelse for at kunne lukke for 
vandet, hvis ikke grundejeren reagerer i 
forhold til et konstateret og igangværende 
brud. 

 

Side 11  stk. 10.3 



• Kontrolsystemet skal overholde 
bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006, 
vandmåler-bekendtgørelsen.  

  

•  Forslag til ny formulering der erstatter 
tidligere tekst vedrørende vandværker med 
færre end 100 målere. 

 

Side 11  stk. 11.3 



• For alt leveret vand betales driftsbidrag. Der 
kan også opkræves betaling for vand 
til  brandslukningsformål m.v., under indsats 
og afprøvninger af brandhaner. 

 

•  ¢ƛŘƭƛƎŜǊŜ ŦƻǊƳǳƭŜǊƛƴƎΥ έŘǊƛŦǘǎōƛŘǊŀƎΣ ōƻǊǘǎŜǘ 
ŦǊŀ ǾŀƴŘ ǘƛƭέ 

• Der var altså ikke tidligere mulighed for 
opkrævning for vand til brandslukning. 

 

Side 13  stk. 13.1 



– lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om 
afgift af ledningsført vand, jf. lov nr. 522 af 12. juni 
2009 Lov om ændring af lov om afgift af 
spildevand og forskellige andre love, herunder 
afgift af ledningsført vand.  

 

•  Opdateret henvisning til bekendtgørelse. 

 

Side 13  stk. 13.5 



• vandforsyningslovens § 14a, stk. 2,  ved at   

• Opdateret henvisning til Vandforsyningsloven. 

• Lovbekendtgørelse 

• ¢ƛŘƭƛƎŜǊŜ ōŜƴŋǾƴǘ ǎƻƳ έƭƻǾέΦ 

• bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 
2006  om kontrol med 

•  Opdateret henvisning til bekendtgørelse. 

 

Side 16  stk. 15.1.2.3 



 

Side 13  stk. 13.1 


