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Referat af repræsentantskabsmøde 

2018 
i Vandrådet i Viborg 

 
  

Mødetid og sted: 25/04-2018 klokken 19.00 på Industrivej 40, 8800 Viborg 

  
Mødedeltagere: Medlemmer af Vandrådet i Viborg - 24 personer repræsenteret fra 13 

vandværker. 
  

Referent: Jette Løgstrup 

  

 
 

 
Dagsorden/referat: 
 
 

1. Valg af dirigent   
2. Valg af revisor  
3. Årsberetning ved formanden 
4. Regnskab/budget ved kassereren 
5. Valg til bestyrelsen – ifølge vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 Kasserer Mogens Brems tager imod genvalg 

 Svend Erik Christensen modtager ikke genvalg. 

 Niels Rohrberg modtager ikke genvalg. 

 Valg af suppleant  
6. Eventuelt 

 
 
Ad 1)  
Orla Kastbjerg blev valgt som dirigent og modtog valget.  
 
Ad 2)  
Tom Graves Madsen blev valgt som revisor og modtog valget. 
 
Ad 3)  
Herefter fremlagde formanden sin beretning om årets gang i Viborg Vandråd. 
Beretningen vedlægges og lægges på hjemmesiden. 
 
Ad 4)  
Regnskabet for 2017 blev fremlagt og godkendt. Kassereren foreslog at kontingentet fastholdes 
på de 300 kr årligt.  
 
Ad 5) 
Mogens Brems Knudsen blev genvalgt. 
I stedet for Svend Erik Christensen blev Aage Visbech fra Bjerregrav Vandværk valgt. 



 
 

 
 

I stedet for Niels Rohrberg blev René Kvist fra Ørum Vandværk valgt. 
Valg af suppleant blev Kent Kristensen fra Roum vandværk i stedet for Orla Kastbjerg fra Ørum 
Vandværk. 
 
Ad 6) 
Ingenting under eventuelt. 
 
 
Så var der tid til en lille kaffepause med oste- og rullepølsemadder. 
 
Derefter blev indlæggene fra Viborg Kommune fremlagt, omhandlende BNBO (boringsnære 
beskyttelsesområder), drikkevandsbekendtgørelser/analyser, nye indsatsplaner, og svampe-
midler/chloridazon præsenteret af  Johan Ottesen, Claus Holst Iversen og Ruslana Gladnyeva. 
Materialet vedlægges og lægges på hjemmesiden.  
 
Johan Ottesen: 
En ny drikkevandsbekendtgørelse skal implementeres i den danske lovgivning, og der var en 
nærmere gennemgang af, hvad det indebærer i fremtiden. Hovedændringerne er drikkevands-
kontrol ved taphaner og undtagelse af krav om kontrol ved enkeltindvindere. 
Kontrollen er for vandværker med mindst 2 ejendomme. 
Der er tale om to prøvetagninger, dels en ”straks” prøve og dels en ”flush” prøve. Vandværker 
og ejendomsejere har ansvar for vandkvaliteten. Der er endvidere tale om A og B parametre. 
Ud af de 75 vandværker i Viborg kommune er der tale om at 9 vandværker skal have taget A-
parametre dvs. 1 prøve pr. år. Øvrige vandværker skal have taget både A og B parametre. 
Endvidere udvælges nye prøvetagningsadresser hvert år, fordelt rundt i forsyningsområdet. 
Problemet er dog altid, at træffe folk hjemme, da adresserne jo er opgivet i forvejen. Der kom 
forslag om at forsyningsområdet måske kan opdeles i mindre områder og ikke enkeltadresser, 
hvilket kan gøre det hele noget nemmere, og man er ikke så fastlåst. 
Der er iflg. nye bekendtgørelser ingen krav overhovedet til enkelt indvindere med egne borin-
ger, tidligere blev der taget prøver hvert 5. år. 
Risikovurdering er også et nyt emne. MBK foreslog dog, at man i Vandrådet tog emnet op og 
kørte fælles ”fodslaw” for medlemmer. 
 
Claus Holst Iversen: 
BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) blev gennemgået. 
Der blev vist grafer med vandmængder, afstande og vandtransporttider. 
Der er tale om både 1 års, halve og 2 års BNBO’er 
Skitser og eksempler over områder med BNBO’er for forskellige vandværker blev fremvist og 
gennemgået. 
For små vandværker er der tale om små BNBO’er. For store vandværker, som nu Viborg 
NORD og SYD, er der tale om et stort BNBO område. Områderne bliver udpeget af Viborg 
kommune, som også er den ansvarlige instans. 
Der må f. eks. ikke forefindes regnbede/faskiner eller opsamling af overfladevand. Ej heller va-
skepladser. 
Her er det vandværkerne der betaler for lovliggørelsen. 
Ud af de i alt 75 vandværker, er det vurderet, at der er 19 ikke sårbare områder og 56 sårbare. 
Vejledningen er udarbejdet af Miljøstyrelsen. På Viborg kommunes hjemmeside findes BNBO 
for de enkelte vandværker.  
 
Ruslana Gladnyeva: 
Indsatsplaner i kommunen blev også gennemgået, og der blev vist hvor langt man er p.t. 
Bl. a. er Ørum-Rødding-Hammershøj i høring indtil den 20/6-18. 
På de 12 af vandværkerne findes ingen problemer. 
 



 
 

 
 

Rødkærsbro området er i øjeblikket under udarbejdelse med i alt 21 vandværker.  
Planerne for de forskellige indsatsområder kan ligeledes ses på Viborg kommunes hjemme-
side. 
Desuden blev skemaer for en 6 årig periode for bl. a. udvaskning af nitrat gennemgået og frem-
vist. 
Status på fund af Desphynil-chloridazon og methyldesphynil-chloridazon i grundvandet i Dan-
mark er kortlagt og blev gennemgået. Fremover kommer det til at indgå som de faste prøver i 
drikkevandsanalysen. 
Desuden kan der forefindes rester af chloridazon metaboliter i boringer og her var der en grun-
dig gennemgang. 
 
Alle oplæg lægges ud på Vandrådets hjemmeside, så alle har mulighed for at se dem igen. 
 
 
Alt i alt en god aften med spændende emner fremlagt af Viborg kommune.  
 
 
 
 
 


