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Resumé
KL opfordrer kommunerne til at begynde et systematisk samarbejde mellem
kommunen, beredskabet og forsyningerne mhp. at få overblik over brandhaner herunder nedlægges af overflødige brandhaner. Kommunerne bør udarbejde en flerårig plan for vedligehold af aktive brandhaner og sløjfning af
overskydende brandhaner.
Nogle vandselskaber er begyndt at fremsætte krav om betaling for vand til
brandslukning. KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg finder, at vandforbruget
ved beredskabsopgaver bør betales af vandselskaberne – som en samfundsopgave. Men hvis vandværkerne ændrer praksis, kan kommunalbestyrelsen ikke hindre det. Derfor gør KL kommunerne opmærksomme på, at det
kan betyde en merudbetaling.
Sagen
KL har haft en længerevarende dialog med vandselskabernes organisationer
DANVA og Danske Vandværker om betalingsforholdene mellem vandselskaberne og de kommunale redningsberedskaber.
Historisk er der på kommunens bekostning anbragt brandhaner på private
og kommunale vandværksledninger. Mange af disse er ikke længere i aktivt
brug. Vandselskaberne er bekymrede over, om det kan afstedkomme lækager og risiko for tilbageløb af stillestående vand. KL har anført, at problemet
med inaktive brandhaner ikke udgør en akut forureningsrisiko, men at det vil
være rigtigt at få dem fjernet over en årrække. Det er bekosteligt at fjerne de
mange inaktive haner, men der synes ikke at være tvivl om, at det er kommunernes /beredskabernes ansvar som ejere.
Kommunalbestyrelsen skal som brandmyndighed også sikre tilstrækkelig
vandforsyning til brandslukning. Vand til brandslukning er tidligere leveret
fra vandværkerne uden omkostning for beredskabet. Nogle vandværker har
ændret deres regulativ, så der fremover skal betales for vandet.
Det fremgår af Danske Vandværkers forenings skabelon for ”Standardregulativ for private vandforsyninger”, at der skal betales driftsbidrag for alt leveret vand – dvs. også til brandslukning. Kommunalbestyrelserne skal godkende regulativer med dette indhold. Det kan betyde en merudgift for beredskabet, hvilket kommunerne opfordres til at være opmærksomme på.
Kontaktperson i KL
Konsulent Niels Philip Jensen, npj@kl.dk vedr. vandselskaberne
Chefkonsulent Nete Herskind, nehe@kl.dk vedr. redningsberedskabet
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