Referat af repræsentantskabsmødet 22. april 2010
Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune:
Henning Poulsen
Henning Juhl Rasmussen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Allan Lunde
Steen Asferg

Gødstrup
Snejbjerg
Sdr. Felding
Kibæk
Sørvad
Herning

Formand
Kasser
Næstformand

Fraværende fra vandrådet i Herning Kommune:

Referent:

Søren Andersen

Aulum

Helle Nielsen

Aulum

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent/stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Budget for 2010 samt fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Vandrådet
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden
Ej mødte vandværker:
Fasterholt
Feldborg
Haderup
Haunstrup
Skarrild
Skarrildhus
Stakroge
Sunds

Fremmødte vandværker:
Abildå
Gødstrup
Herning
Kibæk
Sdr. Felding
Studsgård
Timring
Vind

Aulum
Hammerum
Karstofte
Sandet
Snejbjerg
Sørvad
Vildbjerg
Ørnhøj

Formanden bød velkommen, hvorefter den gode mad blev indtaget. - Energigruppen var vært.
Ad 1. Vandrådets formand Henning Poulsen, Gødstrup vandværk bød igen velkommen og læste
dagsordenen op.
Ad 2. Villy Dahl Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent.

Ad 3. Formandens beretning:
Så er det igen blevet tiden, hvor vi skal have afholdt vandrådets ordinære repræsentantskabsmøde.
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder. På det første møde d. 27. maj konstituerede vi os og alle valg var
genvalg. Lars Olesen fik dog i sommeren job i Afrika og vi måtte kalde vores 1. suppleant Henning
Juhl Rasmussen ind.
Vandforsyningsplan
Noget af det som har fyldt en del i bestyrelsesarbejdet er arbejdet med den nye vandforsyningsplan,
vi har i samarbejde med kommunen set på det og vi må vel sige at det er Trine, der i den forbindelse
har haft mest travlt. Det startede i forsommeren, hvor Trine i samarbejde med Cowi tog rundt på alle VV for at bedømme deres tilstand. Ud af det kom der en rapport som vi fik overbragt på et møde
d. 18. juni. D. 5. november afholdtes et workshop om den nye vandforsyningsplan. Formålet med
workshoppen var at sikre, at VV får mulighed for at tage stilling til principielle spørgsmål om den
fremtidige vandforsyning i HK. HK er indstillet på at tage udstrakt hensyn til VV ønsker til vandforsyningsplanen. En rigtig god målsætning og fra vandrådets side skal der lyde ros for tilrettelæggelsen af workshopdagen, vi fik virkelig lejlighed til at vend mange ting og i det efterfølgende referat/rapport ses det, at de fremmødte VV-folk virkelig har været vidt omkring. Vi er så spændte på,
hvorledes vandforsyningsplanen endelig kommer til at se ud, det skal vi høre noget om senere på
aftenen.
Beredskabsplaner
En anden ting som har fyldt en del i bestyrelsesarbejdet er beredskabsplanerne, her har kommunen
gjort sit arbejde færdig. Vandrådet aftalte på et møde d. 18. juni med Jørgen Krog Andersen at han
skulle oprette en hjemmeside for de enkelte VV samt udarbejde en standard beredskabsplan for de
enkelte værker til en pris af kr. 1.000,00 samt en årlig udgift på kr. 50,00 til vedligeholdelse af
hjemmesiden, som vandrådet betaler. Ikke alle VV har meldt sig til og på vort bestyrelsesmøde d. 4.
februar 2010 besluttede vi, at jeg skulle forsøge at finde ud af, hvor mange der er meldt til ordningen. I den anledning sendte jeg en mail rundt til VV hvor jeg opfordrede de VV som endnu ikke
havde tilmeldt sig ordningen at det gjort. Kun nogle få svarede og af de jeg har talt med er ikke alle
med. Vandrådet mener at det hører med til god VVdrift at have sin beredskabsplan i orden, så vi vil
opfordre de resterende til at melde sig til ordningen. Som jeg er orienteret er ca. halvdelen af vore
medlemsværker tilmeldt.
Indsatsplaner
Et andet område som bestyrelsen har beskæftiget sig med er indsatsplaner. Her havde HK en god
start idet man på det første møde i grundvandsrådet bl.a. havde et indlæg af seniorforsker Egon Noe
der bl.a. sagde en del om samarbejde og nævnte nogle af sine principper. I de efterfølgende forslag
til indsatsplaner i Sørvad og Sunds området gik noget galt, planerne var for dyre og der blev ikke
lyttet til de lokale. Pt. er situationen under overvejelse. Fra vandrådet kan vi anbefale, at i sender
indsatsplanforslaget til høring i grundvandsrådet og lytter meget til de lokale forslag.
Vandsektorloven
Sidste år sagde jeg en del om vandsektorloven, den er nu ved at blive udmøntet i praksis af de VV
der her i kommunen er berørt af dem, Fvd har afholdt kurser om loven i Ikast og Låsby d. 7. og 8.
april. Det er svært tilgængeligt stof og et stort arbejde for dem over 200 kubikmeter.

På landsplan diskuteres det om de nuværende tilbagestrømsventiler er tilstrækkelige. En del tyder
på, at det er de ikke i mange tilfælde såfremt DS 1717 skal følges.
Afslutning
Hans Nørgård holder d.1. september 2011 og i den anledning skal landsbestyrelsen fremskynde ansættelsen af en ny medarbejder. Kontoret i Silkeborg bliver højst sandsynligt nedlagt, så der fremover kun vil være et i Sorø.
Igen i år har vi haft et begivenhedsrigt år med mange udfordringer, vi håber at det vi har beskæftiget
os med har været til nytte for jer. Er der noget vandrådet skal tage op må i endelig sige til.
Til afslutning vil jeg sige tak til Steen og Energimidt for gæstfrihed i aften og i det forløbne år. Ligeledes vil jeg sige tak til bestyrelseskollegaer for godt samarbejde i året der er gået. – også tak til
Trine og Anders for godt samarbejde.
Ad 4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for 2008. Regnskabet viste et overskud på kr. 4.265,00 og der er en egenkapital på kr. 38.821,00. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 5. Vandrådet anbefaler at der også i 2010 bliver indkasseret kr. 500,00 + moms i kontingent.
Kortafgift vil fremover blive opkrævet sammen med kontingent. Budgettet vedtaget.
Ad 6. Ingen indkomne forslag.
Ad 7. Henning Juhl Rasmussen genvalgt
Søren Andersen genvalgt
Henning Poulsen genvalgt
Ad 8. Suppleanter: Bo Lyngvig Sandet vandværk valgt til ny 2. bestyrelsessuppleant, Esben Madsen og revisorer: Villy Dahl Andersen og Henning Jørgensen genvalgt.
Ad 9. Eventuelt. Intet blev bragt op.

Ad 10. Formanden takkede for god ro og orden samt et godt fremmøde.

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt indlæg af Trine Kock og Anders Debell, Herning
Kommune. Der skulle også have været et indlæg ved Karin-Merete Mose fra Miljøcenter Ringkøbing, men der var meldt afbud.

Trines indlæg:
Statusdelen – vandforsyningsplan
- Sendt til næsten alle værker
- Frist for tilbagemelding af fejl i statusplan og bilag senest 10. Maj
- Statusdelen skal være helt færdig den 20. Maj
- Antal km og ledningstab, her mangler kommunen data. Det samler vi op på til næste gang.
En af metoderne bliver et ny web-baseret indberetningsskema fra kommunen.
Plandelen – vandforsyningsplan
- Resumé af statusdelen
- Målsætninger med tilhørende retningslinjer
- Nye forsyningsområder
Målsætninger – Vandindvinging (ressourcestyring)
- Bæredygtig forvaltning og anvendelse af vandressourcen.
- ”Rette kvalitet til rette formål”
- Sikre, at de områder, hvori der er drikkevand, ikke indskrænkes yderligere.
- Decentral vandindvindingen og forsyning
Målsætninger – Forsyningssikkerhed
- Forsyningen til alle husstande kan opretholdes i tilfælde af uheld. (Nødforbindelser)
- Ved strømafbrydelser eller ledningsbrud kan der forekomme afbrydelse af vandforsyningen
- Vandværkerne vedligeholder og fornyer deres ledningsnet løbende med henblik på at reducere risikoen for ledningsbrud og at reducere vandspild i ledningsnettet.
- Forsyning af ejendomme i forsyningsområder
Målsætninger – Vandkvalitet
- Vandet skal som minimum overholde drikkevandsbekendtgørelsens krav.
- Vandet skal beskyttes ved at sikre, at vand fra andre indvindingsanlæg ikke kommer i kontakt med de almene vandværkers ledningsnet.
- Aggressiv kuldioxid og jern: vandværkernes indvindingsstrategi og vandbehandling skal
indrettes med henblik på at minimere antallet af overskridelser i det leverede vand.
Miljøsætninger – Miljø og ressourcehensyn
- Vandindvindingen skal i videst muligt omfang tage hensyn til beskyttelse af vandmiljøet og
tilrettelægges i overensstemmelse med de statslige vandplaner.
- Vandspild skal undgås, både på vandværket, i ledningsnettet og hos forbrugerne.
- Grønt regnskab for kommunen har mål for borgernes brug af vand.
Retningslinier
- Skal formuleres på baggrund af vandværkernes indput fra workshoppen og kommunens politik/målsætninger.
- Det administrative grundlag for kommunens sagbehandling, derfor skal det være minimun af
elastik i hvert fald på nogle områder.
- Stiller også krav til vandværkerne f.eks. etablering af nødforsyninger.
- Nedsættelse af arbejdsgruppe til diskussion af kommunens oplæg til retningslinier.
Retningslinier – eksempler
- Supplerende indvinding til dyrehold eller havevanding
- Tilladelser til avanceret vandbehandling på almene vandværker

-

Kommunen skal give påbud om sløjfning af boring ved tilslutning af ejendomme til vandværk
Enkelt vandforsyning, som ligger inden for det naturlige forsyningsområde til et alment
vandværk, kan ikke fortsætte indvindingen efter uden tilladelse (vandforsyningsloven)
Der gives ikke tilladelse til etablering af nye enkelt indvindinger indenfor det naturlige forsyningsområde
Hvad er et naturligt forsyningsområde?? Skal der være forskel??

Tidsplan
- Statusdel.
Sidste bemærkninger fra vandværkerne: 10. Maj.
Sidste komma: 20. Maj
- Forsyningsområder.
Tilbagemelding fra vandværkerne: uge 20
Evt. møder om forsyningsområder: uge 19-21
- Retningslinier
Arbejdsgruppemøde om retningslinjer: uge 20-21
Samlet høring af planen: uge 23-25
Planen på udvalgsmøde: august
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe til drøftelse af retningslinjer i planen. Interesserede kan melde
sig til bestyrelsen, som vælger dem der kan deltage. Gruppen består af tre fra kommunen og max. 4
fra vandrådet.
Anders’ indlæg:
Vand- og naturplaner
- EU's Vandramme- og habitatsdirektiv sætter mål for renere vand rigere natur - implementeret i DK gennem lov om miljømål.
- Mål: ”Økologisk god tilstand” i 2015
- Manglende målopfyldelse for mere end 50% af vandløbene, 66% af søerne og 90% af kystvandene i DK
Særligt for vandindvindingen
- ”Et godt vandmiljø af god kvalitet” indebærer bl.a.
Reduceret markvanding på 44.000 ha, -redukrion på ca 13 mio. kbm.
- Prioriteringen er klar:
Drikkevand – vandløb – markvanding
- Beskyttelse af dybe magasiner:
Forbud mod dybe boringer
Indsatsplanlægning
 Identifikation og beskrivelse af trusler
 Dokumentation af beskyttelsesbehov og – indsats
- Udvælgelse af tiltag
- Priorering
- Økonomi
- Behov for samarbejde på tværs af kommunegrænserne

