
 

 

 

 
Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 12. Febuar 2013 
 
Deltagere: Allan Lunde Sørvad Formand 
 Kristian Overgaard Vildbjerg Næstformand 
 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasser 

 Esben Madsen Hammerum 
       Henning J. Rasmussen              Snejbjerg 
       Steen Asferg            Herning   Referent 
 
Afbud : Torben Jensen           Kibæk  
 

 Dagsorden:  

 Regnskab 2012, gennemgang og underskrivning af regnskab. 

 Budget for 2013. 

 Medlemskontingent for 2013 

 Planlægning af repræsentantskabsmøde 

 Kortaftale med Herning Kommune 
o Grundkort, matrikkelkort, højdekurve etc. er gratis fra 2013, hvad gør vi? 

 Forslag til fællesregulativ 

 Status indsatsplaner 

 Grundlag for Vandfond administreret af Herning Vandråd 

 Indkøb af en vandpakkemaskine i vandrådsregi 

 Status nye tilslutningsbidrag 

 Forventninger til revision af vandsektorloven 

 Arrangementer for medlemmer 

 Eventuelt  
 
   
1. Allan. bød velkommen, mødereferat a 28 august blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Regnskab 2012: 

Johannes fremlage regnskabet for 2012 som viser en likvid kassebeholdning på 52.244 kr. 
En fremgang på 19.505 kr. i forhold til 2011. Regnskabet blev godkendt og underskrevet uden 
kommentar. Fremadrettet vil vandrådets omsætning falde drastisk da kortaftalen med Herning 
Kommunes kortkontor opsiges, og vandforsyningerne kan rekvirere kortmaterialet gratis hos kommunen 
fra og med 2013.02.13 
 

3. Budget og medlems kontingent for 2013 
Bestyrelsen vurdere ikke at omkostningsniveauet for foreningens aktiviteter vil udvikle sig væsentligt i 
forhold til de forgangne år, hvorfor det indstilles at medlemskontingentet for 2013 bibeholdes på 500 kr. 
pr. forsyning 

 
4. Repræsentantskabsmøde 2013: 

Det blev bestemt at afholde repræsentantskabsmødet 2013 på Heden og Fjorden ligesom sidste år. 
Mødet er berammet til d 16. april kl.18.00. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at tilrettelæge to let 
fordøjelige, informative indlæg i forlængelse af repræsentantskabsmødet. 
 

5. Kortaftale med Herning Kommune: 
Kortaftalen med Herning Kommune opsiges i henhold til pt 2. Steen og Allan kontakter kortkontoret, for 
at få afklaret, om Vandværkerne fortsat kan logge sig på kortkontoret og hente matrikel relaterede 



oplysninger, og om vandværkerne i forbindelse med udlevering af gratis kortmateriale kan forventes at 
skulle betale et håndteringsgebyr, og i så tilfælde hvor stort det vil være. 
 

6. Forslag fællesregulativ: 
Trine har fremsendt forslag til ændring i fællesregulativet for vandværkerne i Herning Kommune. 
Ændringen begrænser sig til at udtrykket TBS ventil i afsnit 8.1.6 ændres til 
tilbagestrømningssikringsventil. Ændringen skyldes at TBS er et mønsterbeskyttet produktnavn for et 
enkelt fabrikat. Udover ændringen i 8.1.6 er Arnborg vandværk, fjernet fra listen over vandværker i 
Herning kommune. 

 
7. Status indsatsplaner: 

Indsatsplaner for vandværkerne Sunds, Hammerum, Vind og Sørvad er netop sendt i høring. De næste 
vandværker der udarbejdes indsatsplan for er Stakroge, Stadil, Vildbjerg, Timring, Ørnhøj og Abildå  
 

8. Vandfond i Vandrådsregi: 
Arbejdet med udarbejdelse af grundlaget for en vanfond, udskydes til efter repræsentantskabsmøde 
 

9. Indkøb af en vandpakkemaskine i vandrådsregi 
Punktet var ment som et beredskabs projekt der kunne financierens af en event. Vandfond. Iden er at 
indbygge en tappemaskine, der kan fylde, lukke og pakke 1 l vandfyldte plastposer på paller, i en 
kontainer, således at kantianeren i tilfælde af en forurening kan køres til et rent vandværk, tilsluttes med 
strøm og en vandslange og på den måde producere, let distribuer bart nødvand til det forurenede 
område. En kinesisk fremstillet maskine til pakning af suppe i poser kan erhverves for 125- 150.000 kr. 
med en kapacitet på ca. 600 poser i timen. Steen vil prøve at sælge ideen til Beredskabs Centeret i 
Herning. 
 

10. Status nye tilslutningsbidrag/takster 2013 
Trine har sendt et skema med de godkendte takster. Af skemaet fremgår at de fleste af vandværkerne 
har fået godkendt tilslutningsbidrag ud fra de nye principper . De af Herning Kommune godkendte takster 
er vist i nedenstående skema, som det fremgår af skemaet er der en rimelig stor spredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

vandpris pr. m3 fastafgift 32-40 mm eller 50 mm eller 32-40 mm eller 50 mm eller

under 500 m3/år over 500 m3/år

Abildå Vandværk 3,00 700,00 12.000,00 36.000,00 55.000,00

Aulum Vandværk 1,90 325,00 13.285,18 19.413,64 34.439,40 51.888,04

Fasterholt Vandværk 4,75 595,00 18.155,00 27.445,00 44.137,00 67.950,00

Feldborg Vandværk 4,00 350,00 23.983,00 27.740,00 66.547,00 70.408,00

Gødstrup Vandværk 4,95 504,00 14.146,00 20.660,00 33.063,00 49.002,00

Haderup Vandværk 3,25 400,00 20.601,00 28.401,00 34.478,00 42.278,00

Hammerum Vandværk 4,90 456,25 22.264,80 34.684,00 30.884,80 43.304,00

Haunstrup Vandværk 4,96 478,57 39.050,00 48.570,00 39.050,00 48.570,00

Herning Vand 4,95 504,00 14.146,00 20.660,00 33.063,00 49.002,00

Karstoft Vandværk 5,00 500,00 22.849,00 34.955,00 48.875,00 75.232,00

Kibæk Vandværk * 3,75 550,00 12.110,00 14.750,00 39.780,00 44.380,00

Sandet Vandværk 2,00 240,00 32.040,00 55.799,00 55.799,00

Sdr Felding Vandværk 2,00 400,00 12.673,00 22.425,00 39.833,00 49.585,00

Skarrild Vandværk* 2,75 500,00 22.649,00 26.572,00 30.880,00 34.803,00

Snejbjerg Vandværk 3,50 400,00 18.030,00 27.251,00 25.523,00 3.766,00

Stakroge Vandværk 4,00 400,00 13.000,00 22.000,00 34.000,00

Studsgaard Vandværk 5,01 506,16 15.810,00 42.298,00 42.298,00

Sunds Vandværk 1,00 175,00 16.012,00 24.015,00 42.281,00 64.681,00

Sørvad Vandværk 4,39 386,79 17.531,00 26.488,00 21.956,00 31.044,00

Timring Vandværk 4,00 525,00 35.545,00 58.886,00 75.420,00

Vildbjerg Vandværk 3,00 400,00 11.530,00 23.590,00 34.253,00 46.864,00

Vind Vandværk 4,13 700,00 42.539,00 54.722,00 65.509,00 77.692,00

Ørnhøj Vandværk 5,00 600,00 15.552,00 15.552,00 90.238,00 90.238,00

Gennemsnit 3,75 460,69 20.239,17 27660,76 42.164,05 52.313,22

Driftsbidrag Tilslutning-byzone Tilslutning-landzone

under 500 m3/år    over 500 m3/år

 



11. Forventninger til revision af vandsektorloven 
Resultatet afventes med en vis skepsis, vippen kan gå alle veje. Færre vandværker omfattet af 
vandsektor loven, eller alle almene vandforsyninger underlægges vandsektorloven?. Det er et åbent 
spørgsmål som styres politisk og samtidigt har et skattemæssigt aspekt. 
 
 

12. Arrangementer for medlemmer 
Kristian kontakter Niels Vinter Danfoss med henblik på en tema aften omkring 
tilbagestrømningssikringsventil. Tema aftenen forventes afhold ultimo maj, ud over deltagelse af 
vandværkerne, vil vandrådet invitere de lokale VVS firmaer, Henning tager sig af kontakten til VVS 
branchen. I forventning om vedtagelse af DDS bekendtgørelse forbereder bestyrelsen sig mentalt på  
afvikling af et DDS kues til efteråret (DDS forkortelse for Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) 
Ovennævnte bekendtgørelse er i skrivende stund vedtaget og kan findes på følgende link 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144509  

 
 

13. Eventuelt: 
Johannes retter op på de småfejl der over tid har sneget sig ind på vandrådets hjemmeside, I den 
forbindelse beder vandrådet vandværkerne om at kontakte Johannes når der sker ændringer i derres 
bestyrelser således at det kan rettes i beredskabsdelen af Vandrådets hjemmeside 
 

14. Steen Indkalder til næste møde primo April 
 
 
 
 
 
 
 

Service meddelelse! Husk termofotografering af el installationer,       
med hensyn til Vandværkets Brandforsikring 
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