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Kommissorium for Styregruppen for Spildevandskomiteens
regnmålersystem
Styregruppen har ansvaret for driften og udviklingen af regnmålersystemet i Danmark
1. Styregruppen skal varetage løbende forretninger i forbindelse med opretholdelse og
udbygning af Spildevandskomitéens landsdækkende net af automatiske nedbørmålere.
2. Styregruppen skal udarbejde en samarbejdsaftale med en egnet, anerkendt kontrahent.
Samarbejdsaftalen skal godkendes af Spildevandskomiteen.
3. De løbende forretninger vedrørende pågældende samarbejdsaftale varetages i samarbejde
med den til enhver tid gældende samarbejdspartner.
4. Målestationerne ejes af de institutioner, som har etableret målestationerne. Institutionerne
betegnes brugerne af systemet. Abonnenter omfatter andre, der betaler et abonnement for
at få adgang til samtlige måledata i hele systemet.
5. Styregruppen skal sikre drift og vedligehold af den automatiske nedbørmåling, samt at
lagring, bearbejdning, kvalitetskontrol og distribution af nedbørdata foregår i
overensstemmelse med samarbejdsaftalen med den godkendte kontrahent.
6. Styregruppen skal sikre, at måleudstyr er opdateret og ny udvikling i udstyr
implementeres under hensyntagen til, at systemet altid skal være ensartet og have en høj
oppetid.
7. Styregruppen skal udarbejde årlige budgetter og regnskaber.
8. Styregruppen har ansvar for udarbejdelse af et årsnotat, der formidles til brugerne og
abonnenterne. Årsnotatet beskriver nedbørsystemets drift og udbygning det foregående år.
9. Styregruppen skal formidle kendskabet til den automatiske nedbørmåling (f.eks. vha.
deltagelse i temadage, artikler, kontakt til uddannelsesinstitutioner og til potentielle
brugere).
10. Styregruppen kan støtte eksternt, fagligt nyudviklende projekter med direkte relevans for
styregruppens fagområde samt formidling af brug af resultater fra nedbørsmålingerne
(SVK-skrifter, kurser m.v.) økonomisk.
Styregruppen består af 7 medlemmer, heraf er 5 medlemmer brugerne, 1 medlem er abonnent
og 1 medlem kommer fra videns institutionerne.
Når der er behov for nye medlemmer af styregruppen annonceres dette via årsnotatet eller via
mail. Styregruppen vælger blandt de interesserede. Der vælges personer, der har og til
stadighed forventes at have et væsentligt input til styregruppens arbejde.
Styregruppen fungerer på permanent basis.
Styregruppen konstituerer sig selv, og formanden vælges blandt medlemmer, der
repræsenterer brugerne
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