VANDRÅDET

- en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune

23. april 2012

Referat af Repræsentantskabsmøde
2012
i Vandrådet i Viborg
Mødetid og sted:

23. april 2012 på Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Mødedeltagere:

Vandværker fra Vandrådet

Referent:

Jette Løgstrup (JL)

Mødet startede med en velkomst ved Formanden JOS. Vi fik den triste meddelelse at Niels
Pagh døde den 14. april 2012. Vi mindedes ham med et øjebliks stilhed. Vi gik derefter videre i
programmet i henhold til den udsendte dagsorden, dog med en lille rettelse hvor punkt 7
”Eventuelt” indgik under punkt 6.

Dagsorden/referat:
1.

2.
3.

4.

5.

Valg af dirigent
Tom Graves Madsen, Ørum Vandværk blev valgt. Tom kunne konstatere at alle formalia
omkring indkaldelse osv. er overholdt.
Valg af Revisor
Tom Graves Madsen blev genvalgt.
Formandens årsberetning
Jens Ole Skovgaard Jensen fremlagde sin beretning for det foregående år. Beretningen
kan ses vedlagt. Det blev besluttet at interesserede vandværker kan rette henvendelse
til Mogens Brems Knudsen eller Jette Løgstrup hvis man er interesseret i
termografering. Det er hensigten at indhente tilbud fra ca. 3 firmaer vedrørende dette.
Regnskab/Budget fremlagt af MBK
Regnskabet er godkendt af revisoren. Indtægterne stammer fra medlemmernes
kontingenter, mens udgifterne primært er udgift til oprettelse af Vandrådets hjemmeside,
Tema-møder, forplejning og kørsel til bestyrelsesmøder mv. Kontingentet for 2012
fastholdes på 300 kr/år hvilket blev godkendt. Det blev oplyst, at der nu er 44
vandværker, som er medlem af Viborg Vandråd. Opkrævning, som ønskes via
bankoverførsel, for 2012 vedlægges sammen med dette referat.
Valg til bestyrelsen
Mogens Brems Knudsen blev genvalgt.
Ingvard H. Pedersen fra Rødkærsbro Vandværk blev valgt i stedet for Arvid Michaelsen.
Kurt Nielsen fra Skelhøje Vandværk blev valgt i stedet for Niels Pagh Andreasen.
Som suppleant blev valgt Svend Erik Christensen fra Frederiks Vandværk i stedet for
Niels Jørgen Hviid fra Vammen Vandværk.
Herefter var der en lille kaffepause med oste- og rullepølsemadder.

6.

Evt.
JOS oplyste at der er FVD-kursus i Håndbog nr. 1 – bestyrelsesarbejde den 22. maj
2012 fra kl. 18.00 – 22.00, hvor tilmelding kan ske på FVD’s hjemmeside.

FORMAND: Jens Ole Skovgaard Jensen, Vejlebakken 17, 8832 Skals, telefon: 8669 4494, e-mail: josjensen@live.dk
SEKRETARIAT: Energi Viborg Vand A/S, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg, telefon: 8929 2929, e-mail: vand@energiviborg.dk

Niels Ravn, Karup Vandværk havde et indlæg omhandlende:
1. ”Mikrobiologisk forurening”
2. ”25m beskyttelseszoner”
3. ”Pesticidanalyser”.
1. Gennemgang af skema fra Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens
efaringsopsamling om Mikrobiologiske forureninger i 2010, som viste der havde
været mange forekomster af coliforme bakterier rundt i regionen. Med stadig mange
anbefalinger om kogning af vandet springer særligt et stort antal sager med årsagen
”ved ikke” i øjnene. Rentvandstanke er oftest den største synder, dernæst kan
boringer også være årsagen. Niels Ravns nævnte en anden vigtig ting, nemlig at
filtrere alle indtag med atmosfærisk luft, navnlig ved brug af kapselblæsere og
kompressorer. Rør på rentvandstanke skal endvidere forsynes med filter.
2. De 10 meters beskyttelseszone er nu udvidet til 25 m, dvs der forurenes ikke rundt
om boringerne i 25 m. Der er dog ting, der ikke helt er i orden endnu mht
kompensation/erstatning på omkringliggende jord. I byerne er der ingen
beskyttelseszone. Bekendtgørelsen er da heller ikke sendt ud endnu.
I øjeblikket er det Plantedirektoratet der fører tilsyn med om tingene bliver overholdt.
3. Der er kommet ny pesticid-pakke ved årsskiftet 2011/2012. Der udtages fremover
33 analyser som standard. Grænseværdien: 0,1 mikrogram pr. liter dvs. 1 g. i
10.000 m3 vand, hvilket er meget lidt. En sjov ting er, hvis man sammenholder det
med Fødevareministeriets hjemmeside, så giver 82 mikrogram ikke anledning til
personskader.

Derefter havde VIBORG KOMMUNE 3 indlæg med Jørgen Jørgensen, Carina Melgaard og
Dorthe Elmbo
Jørgen Jørgensen:
Administrations praksis ifht. overskridelse af nitrat blev gennemgået. Ingen sammenhæng
mellem høj nitrat og pesticider, men det eftervises ikke ved udførelse af enkeltkontroller.
Ved forhøjet nitratindhold orienteres ejeren om de deraf følgende risici. Dernæst følges op med
yderligere kontrol.
Ved større overskridelser kommer der et påbud om anden vandforsyning og en tidsfrist på 1 år.
Hvis embedslægen vurderer, at der ikke er sundhedsfare afsluttes sagen.
Carina Melgaard:
Gennemgang af vandforsyningsplanen 2012-2022.
Den 26. juni skal planen behandles og godkendes i Byrådet og derefter i offentlig høring.
Efter høring bliver den endelige plan forelagt Klimaudvalget.
Der er en handlingsplan for hvert vandværk.
Den vigtigste ting i denne sammenhæng er selvfølgelig, at der er forsyningssikkerhed til
forbrugerne.
Det kommunale tilsyn på vandværkerne bliver fremover gradueret, således forstået at
vandværker med mange uregelmæssigheder oftest får tilsyn.
Dorthe Elmbo:
Indsatsplaner. Hvad skal der ske i 2012?

Indsatsplanen blev gennemgået med angivelse af, hvor langt man var i de forskellige områder.
Mønsted-Daugbjerg er stort set færdig og bliver færdigbehandlet ultimo 2012.
Viborg Nord påbegyndes som den næste i år 2012, Skive i 2013 og Viborg Syd i 2013 og så
fremdeles. Efterhånden bliver hvert enkelt vandværk involveret.
År 2017 er deadline for behandling af disse områder, hvorfor Miljøministeriet skal være færdig
med kortlægning i 2015.
Der blev gennemgået ændrede gebyrer for indvinding af grundvand.
Indvindingstilladelse udløb i apr. 2010, men blev forlænget til udgangen af 2012 og i princippet
er det dog helt frem til 22. dec. 2013.
Herefter blev mødet afsluttet ved JOS med tak til Tom for veludført gerning som dirigent.
Vi vil også rette en tak til Arvid Michaelsen for godt og veludført arbejde i bestyrelsen.
Alt i alt en rigtig god aften med 30 tilmeldte personer.

