Vedtægter for IDAs Spildevandskomité
§ 1. Institutionens navn er Ingeniørforeningen i Danmark, IDAs Spildevandskomité eller forkortet:
Spildevandskomiteen.
Den engelske betegnelse er: The Water Pollution Committee of the Society of Danish Engineers.

§ 2. Komiteens arbejdsområde er:
De ingeniørmæssige opgaver vedrørende planlægning, projektering, udførelse og drift af
kloakanlæg og renseanlæg, samt tilpasning af teknikken til fremtidige krav om rensning,
miljøbeskyttelse og udnyttelse af ressourcer.

§ 3. Komiteens opgave er:
Stk. 1. Som upolitisk og sagkyndigt organ at behandle de i § 2 nævnte opgaver, dels på eget
initiativ, dels på foranledning af spørgsmål rejst fra offentlig side.
Stk. 2. At initiere og medvirke til faglig nytænkning.
Stk. 3. At etablere og pleje et samarbejde med andre organer og institutioner, som arbejder med
samme og beslægtede problemer.
Stk. 4. At offentliggøre resultaterne af komiteens arbejde, herunder at udarbejde tekniske skrifter.

§ 4. Midler til komiteens arbejde tilvejebringes ved tilskud fra det offentlige og fonde.
Regnskabet følger IDAs regnskabsår.

§ 5. Som medlemmer optages personer, der har erhvervet sig en sådan indsigt og erfaring på
spildevandsområdet, at de kan fremme komiteens arbejde og skabe kontakt med offentlige
myndigheder og erhvervslivet.
Institutioner og grupper nævnt i bilag A anmodes om at udpege repræsentanter til komiteen.
Valgperioden for komiteens medlemmer er 2 år, og genvalg er tilladt to gange.
Valgperioderne for enkelte medlemmer fastsættes således, at så vidt muligt lige mange er på valg
hvert år.
Plenarforsamlingen godkender nye medlemmer på næstkommende Plenarforsamling ved simpelt
flertal.
Komitemedlemmer, der har mulighed for administrativ medlemsoptagelse i IDA, er forpligtet til at
være personlige medlemmer af IDA.
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§ 6. Plenarforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af fem personer. Disse personer
vælges således, at der som minimum skal være et medlem repræsenterende myndighed,
udførende, viden og faglig interesse. Det femte medlem kan vælges frit. Forretningsudvalget har
det organisatoriske og økonomiske ansvar.
Valg af forretningsudvalget finder sted i henhold til IDAs love og vedtægter for valg af bestyrelser.
Komiteens formand er tillige formand for forretningsudvalget. Komiteens næstformand er tillige
næstformand for forretningsudvalget.
Forretningsudvalget holder møde mindst 4 gange om året.

§ 7. Spildevandskomiteen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver. Ved nedsættelse af
udvalg udarbejdes der et kommissorium for udvalgets arbejde. Kommissoriet tages op til revision
mindst hvert tredje år. Midlertidige udvalg kan nedsættes for at løse ad hoc opgaver, og opløses
når den pålagte opgave er løst.
Disse udvalg kan suppleres med personer, som ikke er medlem af komiteen.
Referater fra udvalgenes møder skal tilsendes Spildevandskomiteen.
Formændene for Spildevandskomiteens udvalg deltager i Spildevandskomiteens plenarmøde.

§ 8. Spildevandskomiteen vælger sin formand blandt sine medlemmer. Valget sker efter "Love og
vedtægter for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA".
Valgperioden er 2 år, og genvalg er tilladt.
Formanden kan indbyde personer til at deltage i komiteens og forretningsudvalgets møder.
Komiteen vælger en næstformand, der optræder i formandens sted, når denne har forfald.
Afgår formanden i utide, fungerer næstformanden i hans sted, indtil der på næstfølgende møde i
komiteen kan vælges ny formand.
Regler og tegningsret for komité og forretningsudvalg fastlægges i en forretningsorden.

§ 9. Spildevandskomiteen skal holde ét ordinært plenarmøde om året.
Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel og skal indeholde forretningsudvalgets forslag til
valg.
Spørgsmål, der ønskes behandlet på plenarmødet, skal være forretningsudvalget i hænde senest
14 dage før mødet.
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Dagsorden for det ordinære plenarmøde skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra forrige plenarmøde og fra møder i forretningsudvalget i den
mellemliggende periode
Beretning fra formanden
Regnskab og budget
Eventuelle indkomne forslag
Valg i henhold til vedtægterne
Eventuelt

Formanden eller mindst 7 medlemmer af komiteen kan forlange indkaldt til møde med 4 ugers
varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 10. Medlemmer af Spildevandskomiteen og forretningsudvalget arbejder uden vederlag.
Der kan dog ydes honorar til medlemmer i forbindelse med særligt arbejde.

§ 11. Spildevandskomiteen kan inden for sit arbejdsområde optræde og udtale sig på egne vegne,
men komiteens tilhørsforhold til IDA skal fremgå af de udtalelser og skrifter, der udsendes.
Komiteen kan ikke kollektivt tilslutte sig nogen inden- eller udenlandsk organisation uden
godkendelse fra IDAs hovedbestyrelse.

§ 12. Ændringer i komiteens vedtægter skal efter indstilling af IDAs hovedbestyrelse godkendes af
IDAs repræsentantskab, og dette afgør tillige eventuelle fortolkningsspørgsmål vedrørende
vedtægterne.
IDAs repræsentantskab kan ophæve Spildevandskomiteen, såfremt den ikke længere opfylder
betingelserne for at være tilknyttet Ingeniørforeningen i Danmark, IDA.
Ovenstående vedtægter er godkendt af Spildevandskomiteen på plenarmødet den 8. maj 2019 og
af IDAs hovedbestyrelse den 28. januar 2020
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Bilag A
Følgende institutioner og grupper anmodes om at udpege repræsentanter til Ingeniørforeningen i
Danmark, IDAs Spildevandskomité:

Antal
repræsentanter

Kategori

Institution / gruppe

Myndighed

Miljøministeriet

1

Myndighed

KL

1

Udførende

DANVA

2

Viden

AAU, AU, DTU, SDU

2 hver

Viden

GTS-institutter

1 hver

Viden

Foreningen af rådgivende ingeniører

2

Faglig interesse

Kommunalteknisk chefforening

1

Faglig interesse

Energistyrelsen

1

Faglig interesse

Forsyningssekretariatet

1

Faglig interesse

Akademiet for de tekniske videnskaber

1

Faglig interesse

Dansk Byggeri

2

Faglig interesse

Envina

1

Faglig interesse

IDA Miljø

1

Faglig interesse

IDA hovedbestyrelse

1

Faglig interesse

Dansk Industri

2

Faglig interesse

Dansk miljøteknik

1

Faglig interesse

Spildevandsteknisk forening

1

Faglig interesse

Vejdirektoratet

1

Interesse

Forsikring og Pension, Vand i byer, MAA, DMI,
Realdania, osv.
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1 hver, som
godkendes på
Plenarforsamlingen

