
REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I  
HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Mandag den 11. Oktober 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Sted: Snejbjerg Hallen, 7400 Herning 

Tilmeldte: Herning Vand, Vildbjerg Tekniske Værker, Sunds, Hammerum, Ørnhøj, Vind, 
Snejbjerg, Kibæk, Abildå, Sørvad, Skarrild, Haderup, Stakroge, Aulum, Sdr. 
Felding, Sandet, Karstoft og Stakroge.  

 
Referent: Ageeth Millenaar 

 
 

DAGSORDEN: 

1. Velkomst ved Vandrådets formand Esben Madsen. 
2. Valg af dirigent/stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab for 2020 
5. Budget for 2021 samt fastlæggelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg til Vandrådet 

På valg er: - Torben Jensen (modtager genvalg) 
- Johannes Støttrup (modtager genvalg) 
- Thorbjørn Madsen (modtager genvalg) 

8. Valg af suppleanter og revisorer 
9. Eventuelt 
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden 

 
 
Mødet startede med spisning.  
 
1. Vandrådets formand Esben Madsen, Hammerum Vandværk, bød velkommen. 
 
2. Preben Staal (Kibæk vandværk) blev valgt som dirigent. 

Preben konkluderer, at mødet er lovligt indkaldt med 3 ugers varsel.  
Jf. vedtægterne skal repræsentantskabsmødet afholdes inden udgangen af april måned. 
Dette var i år ikke muligt pga. Covid-19 situationen, hvorfor mødet blev udskudt til 
oktober.  

 
3. Formandens beretning  

Se vedhæftet bilag. 
 
4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for 2020. 

Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Budget for 2021 blev godkendt. Kontingent for 2021 ændres ikke og er Dkr. 800,- 



 
6. Der er ingen indkomne forslag  

 
7. På valg til Vandrådet var Torben Jensen (Kibæk Vandværk), Johannes Støttrup (Sdr. 

Felding Vandværk) og Thorbjørn Madsen (Vildbjerg Tekniske Værker).    
Der var ingen modkandidater, og alle blev genvalgt. 

 
8. Keld Bertelsen, Haunstrup Vandværk blev valgt som første suppleant.  

Henrik Kirkeby, Haderup Vandværk blev valgt som anden suppleant 
 
Henning Jørgensen, Sandet og Erik Holdt Jensen, Skarrild, blev genvalgt som revisorer. 

 
9. Eventuelt  

 
10. Formanden afsluttede mødet.  
 
 

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt tre indlæg: 

 Dennis Rosenblad Noe, Herning Kommune;  
Aktuelt nyt fra Herning Kommune 
Dennis’ oplæg er vedhæftet.  
 
Ifm. BNBO-kompensation er der visse ”formkrav” for at kompensationen kan blive 
skattefri. Disse formkrav er defineret, og Herning Kommune har en skabelon til en 
aftale mellem vandværk og lodsejer. 
Ifm. at kompensationen kan blive skattefri, skal lodsejeren selv søge om 
forhåndsgodkendelse via Skats hjemmeside (á kr. 400,-).  
 
Vedr. Okkerslam: 
Efter en ansøgning fra Herning Vand undersøger Herning kommune, om det er muligt at 
okkerslam kan betegnes som nyttiggørelsesprodukt – og dermed kan bortskaffes til 
biogasanlæg.  
 
Herning Kommune nævner, at det vil være bedst at okkerslam kommer med på bilag 1 
i Slambekendtgørelsen. Herning Kommune har ligeledes taget kontakt til Miljøstyrelsen 
herom.  
Indtil videre skal vandværkerne bortskaffe slammet på anden vis.  
 

 Niels Møller Jensen, Herning Vand 
Ny aftale om levering af måleroplysninger  
 
Alle vandværker i Herning Kommune har modtaget en ny aftale ifm. betaling for 
levering af måleroplysninger.  
Aftalen lyder på, at Herning Vand betaler kr. 12 per adresse.  
Niels lytter til det der bliver nævnt fra salen, men vil ikke gå i forhandling på mødet. 
 



Jørgen Handberg, Haderup Vandværk nævner, at der er henvist til en forkert paragraf i 
brevet – og at det ikke føles som en gensidig aftale.   
 
Der blev nævnt, at det er spildevandskunder i Herning Kommune som i sidste ende 
betaler omkostningerne via taksterne, og at det derfor er mindre vigtigt, hvor stort 
beløbet er.  
 
Trine Jacobsen, Herning Kommune: Kommunen vil ikke blande sig i beløbsstørrelse 
mv., men finder det vigtigt, at vandværkerne lander en aftale, da forbrugerne ikke skal 
forstyrres to gange.  
 
Thorbjørn, VTV: Det er vanskeligt, fordi vandværkerne har meget forskellige udgifter 
ved at fremsende data til Herning Vand. For nogle er det en tryk på knappen, andre har 
opgaven udliciteret og nogle udfører arbejdet manuelt.   
 
Kent Falkenvig, formand for Herning Vand: Det er vigtigt at vi lander en aftale, som de 
fleste vandværker i Herning Kommune er tilfredse med. Han forslår, at der laves et lille 
udvalg som finder en løsning i samarbejde med Herning Vand. Det vil være bedst at 
udvalget består af nogle fra vandrådet – ”det er det, vi har dem til”.  
En løsning kunne være en slags trappemodel, afhængig af antal målere. Mindre 
vandværker har formentligt større udgifter pr. afregning end større vandværker. En 
anden løsning kunne være et grundbeløb afhængig af antal målere samt et fast beløb 
per m³. 
 
Esben Madsen, Hammerum: Det er besværligt, at Herning Vand har ændret, at det nu 
er ejeren som skal betale spildevandsafgift i stedet for lejeren. Vandværket opkræver 
lejeren.  
 
Niels Møller Jensen nævner til sidst, at det er positivt, at det nu bliver tydeliggjort på 
fakturaen, at den vedrører spildevand og ikke vand. Der har tidligere været 
misforståelser, da der står ”Herning Vand” på regningen, og spildevand blev ikke 
nævnt.  
 
 

 Thorbjørn Madsen, Vildbjerg Tekniske Værker 
Erfaringer ifm. BNBO-aftale.   
Samarbejdsmodel ifm. BNBO (vedhæftet). 
 
Herning Kommune har pålagt vandværkerne i Herning Kommune at lave et samarbejde 
ifm. BNBO-indsatsen.   
Der er forskel mellem vandværkerne, om man har arealer indenfor BNBO eller ej, og 
derfor er der ikke stemning for en økonomisk solidarisk løsning.  
Da et samarbejde er blevet pålagt, foreslås en ”blød løsning” ifm. samarbejde som tage 
udgangspunkt i, at vandværkerne hjælper hinanden, og at det er vandrådet som går 
forrest ift. dette.  
Dette er nærmere beskrevet i en samarbejdsmodel. Modellen indeholder en 
samarbejdserklæring, som kan underskrives af alle vandværker.  
Det påpeges at der ikke medfølger nogle forpligtigelser for vandværket.  



 
Samarbejdsmodellen inkl. samarbejdserklæringen blev uddelt på mødet. Aftalen kan 
enten underskrives på mødet eller kan underskrives senere og sendes til 
agm@herningvand.dk.  
Vandrådet ser gerne, at vandværkerne underskriver aftalen, da Kommunen har ønsket 
en model, som alle vandværker er enige om.   
 
Thorbjørn fortæller efterfølgende om forløbet ifm. forhandlingen med en lodsejer.  
Forhandlingen udføres i samarbejde med Herning Kommune.  
Der er ikke opnået enighed om prisen for erstatning endnu.  
 
 
 
 


