
 

Referat af repræsentantskabsmødet 29. april 2009 

 

Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: 

 

                     Henning Poulsen Gødstrup Formand 

          Lars Olesen Vildbjerg 

 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasser 

 Torben Jensen Kibæk 

 Søren Andersen  Aulum Referent 

 Allan Lunde Sørvad Næstformand 

 Steen Asferg Herning  

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent/stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab  

5. Budget for 2009 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: 

 Abildå 

 Fasterholt 

 Feldborg 

 Haderup 

 Havnstrup 

 Sunds 

 Timring 

 

Formanden bød velkommen, hvorefter den lækre mad blev indtaget med stor fornøjelse - Energi-

gruppen var vært. 

 

Ad 1. Vandrådet formand Henning Poulsen, Gødstrup vandværk bød igen velkommen og læste 

dagsorden op. 

 

Ad 2. Villy Dahl Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent, et erhverv han bestred med stor 

myndighed. 

 

Ad 3. Formandens beretning: 

Så er der igen gået et år, og det er tid for Vandrådets ordinære repræsentantskabsmøde. 

Vi har haft 5 bestyrelsesmøder, og tre arrangementer, hvor alle vore medlemsværker var inviteret. 



 

Det første arrangement var et besøg hos beredskabscenter Midtjylland d. 23 jan. Et besøg hvor vi 

fik en god fremvisning af det materiel som kan hjælpe vandværkerne i en nødsituation. (slettes – var 

vist også med sidste år?) 

Det næste arrangement var d. 19 juni, her kom Inge Flensted og præsenterede  vores kortaftale, som 

har været nogen tid undervejs. Kortaftalen blev godt modtaget af vore medlemmer, og kort tid efter 

blev den underskrevet af vandrådet.  Det har så vist sig, at der er nogle indkøringsvanskeligheder 

mht. at få kortene frem, Lars og Steen har talt med Inge om det, og nu skulle det være i orden. 

Samme aften var Thvilum her for at tilbyde ledningsregistrering. 

Det tredje arrangement var d. 26 aug., hvor vi havde et hygiejnekursus. Uponor og Grundfoss stod 

for aftenen. 

 

Jeg har læst referaterne fra vore bestyrelsesmøder for at se, hvad vi har lavet i det forløbne år, her 

har kortaftalen fyldt en del. Desuden har vi talt om vandforsyningsplaner, nødforsyning, harmonise-

ring af takstblade, beredskabsplan, forslag til fælles regulativer for hele kommunen, sammensæt-

ning af koordinationsforum, alt sammen noget, hvor vi skal have kommunen som medspiller, men 

her må vi sige, at det har knebet kommunen at følge med, så det er noget, vi imødeser, at vi kommer 

noget videre med i det næste halve år. Vi ved godt at Trine har haft barselsorlov, og det er hende vel 

undt og afløseren for Lars Hyttel, som er Anders Debel, blev først ansat sidst på året. Nu er Trine 

tilbage og hun er allerede kommet med udspil om regulativer og vandforsyningsplaner, så vi glæder 

os til at genoptage det gode samarbejde. 

Der er også sket noget omkring beredskabsplaner, her har Steen og undertegnede deltaget i en del 

møder med forvaltningen, hvor vi har fået lavet en fælles kommunal akut beredskabsplan. Dele af 

denne plan har indflydelse på, hvorledes det enkelte vandværks beredskabsplan skal se ud, derfor 

har vandrådet bedt Jørgen Krog Andersen komme i aften for at give sit bud på, hvorledes det enkel-

te vandværks beredskabsplan skal se ud for at harmonere med den fælles kommunale akut bered-

skabsplan.   

 

Service loven: 

 

Så kom lovforslaget om service loven endelig. Lovforslaget blev fremsat i folketinget d. 26/3 -09. 

Lovforslaget har været længe undervejs, og da vi i HK har en del vandværker, som er omfattet af 

loven og vi andre mindre vandværker vil komme til at høre en del om den, og måske får loven  end-

og en vis afsmittende effekt på vi andre, derfor vil jeg lige bruge nogle minutter på at ridse bag-

grunden for loven op.  

Baggrunden for loven var konkurrenceredegørelsen 2003, som pegede på et betydeligt effektivise-

ringspotentiale inden for vandsektoren, som redegørelsen anslog til 1 mia. Årlig, hvis alle forsy-

ningsvirksomheder og vandselskaber kan gøres lige så effektive som de bedste i branchen. 

 

Konkurrenceredegørelsen vurderede, at der ikke er et tilsvarende effektiviseringspotentiale for de 

private forbrugerejede vandforsyningsselskaber, altså os, fordi disse traditionel er blevet drevet med 

fokus på lave takster, som det så lakonisk står i lovforslagets bemærkninger. 

Jeg kunne godt tænke mig, at vide, hvad de øvrige værker har haft fokus på, men her er bemærk-

ningerne så diplomatiske, at der ikke er nævnt nogen fokus, man kunne få mistanke om, at der ingen 

fokus har været.  

 



 

Der er store prisforskelle. I en statistik fra kommunale nøgletal for 2008 er det angivet, at med et år-

lig forbrug på 180 m3 er prisen på et årligt forbrug incl. Vandafledningsafgift knap 6000 kr. i de bil-

ligste kommuner og lidt over 13000 kr. I de dyreste. 

Med så store prisforskelle kan man godt forstå, at konkurrencestyrelsen får lyst til, som det står i 

lovforslagets bemærkninger, at lave et serviceeftersyn af vandsektoren 

 

Der er så indgået en politisk aftale om vandsektorens fremtidige regulering og organisering, som bl. 

a. bygger på følgende elementer: 

Kravene til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed skal fastholdes. 

Vandsektorens effektiviseringspotentiale skal udnyttes til gavn for forbrugere og miljøet 

Den økonomiske regulering skal understøtte effektiviseringen af sektoren 

Der tilsigtes ikke en ændring af ejerforholdene i vandsektoren, noget som vi i foreningen er meget 

tilfredse med. Vi tolker det derhen, at den decentrale vandforsyning ønskes bevaret. 

Der skal ske en klar adskillelse af drifts- og myndighedsansvar. Noget som vi i foreningen er meget 

tilfredse med. 

Gennemskueligheden i vandsektorens forhold skal øges, herunder også grundlaget for, hvordan de 

vandpriser, som forbrugerne betaler, fastsættes. 

Den eksisterende regnskabsmæssige adskillelse mellem aktiviteter forbundet med vand- eller spil-

devandsforsyning skal fastholdes. 

 

Det var lidt om baggrunden for lovforslagets fremsættelse, og jeg vil lige nævne nogle få ting fra 

lovforslaget som I bør orienteres om, hele lovforslaget kan læses på FVD´s hjemmeside. 

Lovforslaget hedder: Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 

Den omfatter de vandforsyningsselskaber, der har samme ejerkreds og leverer mindst 200.000 m3 

vand årlig. Samt de spildevandsforsyninger der behandler eller transporterer mindst 200.000 m3 

spildevand årlig. 

Der oprettes et forsyningssekretariat, som skal foretage resultatorienteret benchmarking af de vand-

selskaber, der skal have fastsat et prisloft. 

Forsyningssekretariatets etableringsudgifter og årlige driftsudgifter skal betales af vandværkerne. 

Etableringsudgifter er 14000 kr pr vandværk og driftsudgifter er  31000 kr pr år pr vandværk. 

Dvs at et vandværk, der ligger lige ved 200000m3 grænsen skal betale ca 22 øre pr m3 det første år, 

medens de store værker, som udpumper flere mil. M3 årlig næsten ikke bemærker udgiften. En klar 

og urimelig forskelsbehandling som vi i FVD har protesteret imod. 

 

Jeg vil ikke komme med flere detaljer om lovforslaget, da det for det første vil tage for lang tid og 

for det andet har jeg ikke den juridiske viden, der skal til for at give en ordentlig redegørelse. 

For de værker, der udpumper under 200000 m3 årlig er der mulighed for at tilmelde sig benchma-

king ordningen frivillig  

FVD vil indkalde de berørte værker til orienteringsmøder om lovforslaget, her i Region midt er det 

d. 3. juni og d. 10. juni mødestedet er ikke fastlagt. Indbydelse til de berørte værker kommer senere. 

 

Afslutning   

 

Afsluttende vil jeg sige at dette år også har været begivenhedsrigt og dermed også travlt. Det er be-

styrelsens håb, at det vi har beskæftiget os med må blive til gavn og glæde for vore medlemsværker, 



 

enten her og nu eller på lidt længere sigt. Er der noget vi skal tage op, eller noget vi skal gøre bedre 

er det i aften, at I skal gøre os opmærksomme på det. 

Jeg skal huske og sige, at der er mange værker, der skal have deres indvindingstilladelser fornyet i 

de næste år. Få undersøgt om det også gælder jer. Da det er kommunen, der som noget nyt skal ad-

ministrere ordningen, vil vi opfordre jeg til at være i god tid med ansøgningen, men det er naturlig-

vis noget, vi i vandrådet vil følge tæt. 

 

Så vil jeg sige Steen og Energi Jylland tak for gæstfrihed i det forløbne år, noget som både vandrå-

det og repræsentantskabet nyder godt af. 

Ligeledes vil jeg sige tak til bestyrelseskollegaer for godt samarbejde i året der er gået. 

Tak til Trine og Anders for godt samarbejde 

Hermed overlader jeg beretningen til repræsentantskabets bedømmelse. 

 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for 2008. Regnskabet var 

usædvanligt indviklet, da der var bogført hele tre udgiftsbilag i løbet af regnskabsåret. Det har be-

virket at kasseren var noget nervøs for revisionen som skulle gennemgå de tre bilag. Desuden er 

vandrådet blevet momsregistreret på grund af kortaftalen med Herning Kommune, hvor ved vi 

kommer op på en omsætning på over kr. 50.000,00 om året. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 5. Vandrådet anbefaler at der også i 2009 bliver indkasseret kr. 500,00 i kontingent, der blev 

drøftet om det var rimeligt at vandrådet blev ved med at samle til huse, men formanden mener at 

nok skal komme nogle udgifter som der skal bruges penge til. Budgettet vedtaget. 

 

Ad 6. Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 7. Allan Lunde genvalgt 

          Torben Jensen genvalgt 

          Johannes Støttrup genvalgt 

 

Ad 8. Suppleanter og revisorer genvalgt 

 

Ad 9. Jens Andersen fortalte om at der bliver afholdt et kursus for vandværksbestyrelser, han fore-

slog af vandrådet evt. kunne afholde et sådanne i oktober/november, der vil komme indbydelser ud 

senere på året. 

Det blev drøftet om der ville bestyrelser i de små vandværker om 10 år. Formanden kunne godt at 

der mange som var blevet grå i toppen, men tror på med en lokalopbakning at der også er en fremtid 

for de små vandværksbestyrelser. Allan Lunde, Sørvad Vandværk kommenterede spørgsmålet og 

han mente at vandværkerne skulle op på niveau med de store vandværkers ledelse, teknologi m.m., 

så har de små vandværker også en fremtid. 

 

 

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

 



 

Indlæg:  

Kaj Ingvorsen fra EnergiMidt fortalte om et stort projekt som EnergiMidt er i gang med. Projektet 

går ud på at alle elmålere i EnergiMidt´s forsyningsområde bliver skiftet ud med en ny og avanceret 

model, der giver mulighed for fjernaflæsing af el, varme og vand. Kaj Ingvorsen mener at der kan 

ligge besparelser og bedre brugerservice i de nye elmålere. Prisen på vandmåler der kan kommuni-

kere med elmåleren er pt. kr. 800,00 pr. stk. VTV Vildbjerg er med fra starten med ca. 1500 forbru-

gere (varme, vand og el) læs evt. mere på www.energimidt.dk. 

 

Trine Jakobsen fra Herning Kommune orienterede om plan for akut forurening, vandforsyning og 

fælles regulativer. Plan for akut forurening er ikke pt. politisk godkendt, planen vil blive fremsendt 

til vandværkerne når den er godkendt. Planen vil blive opdateret en gang om året. 

 

Skat vil fremadrettet opkræve afgift til drikkevandsbeskyttelse – 30½ øre pr. m3.  

 

Vandforsyningsplanen: 

 Rådgiver: Cowi 

 Besøger alle værker maj/juni 

 Orienteringsmøde den 18. juni 

 Planen forventes klar 2010 

 Ring eller kom forbi Trine hvis der er spørgsmål 

 Trine bad om bemærkninger til forsyningsplanen (blev udleveret på mødet) er der nogle 

adresser som bliver forsynet uden for vandværket eget forsyningsområde, i så fald bedes de 

afmærkes på kortet.  

 Trine kom også med en bøn om at vandværker sender beskrivelse om ændringer og tiltag 

frem til kommunen (ændringer i vandbehandlinger, behandlingskapacitet og lign.) 

 

Kommunen blev rost af Kartoft Vandværk for indsatsen og samarbejdet i forbindelse med den nyli-

ge forurening med koloforme bakterier. 

 

Jørgen Krogh rådgiver ved DVN, havde et forslag med til en ny hjemmeside for Herning Vandråd, 

fordelen ved en fælles hjemmeside kunne være at der vil være en fælles beredskabsplan samt evt. 

link til alle de lokale vandværker. De priser som Jørgen fremkom med så rigtig fornuftige ud og 

vandrådet vil se på tilbuddet. Derudover orienteret Jørgen om fremtiden vandværk som er et sikkert 

og brugervenligt styresystem der kan lette det daglige arbejde på vandværkerne. Læs evt. mere på 

www.mitdrikkevand.dk  

 

Jens Jørgen Nøhr kommer fra EnergiCenter Vestjylland, han fortalte om energibesparelser i vand-

sektoren, mere kan læses på www.energicentervestjylland.dk. 

 

Steen Asbjerg fra Energigruppen fortalte til sidst kort om de fordele, som Kartoft Vandværk har 

haft med digitalisering af deres kortmateriale. Det er energigruppen som har stået for denne digitali-

sering. Steen meddelte endvidere at alt kortmaterialet fra kommunen ligger på en cd-rom som kan 

afhentes hos Steen. 

 

http://www.energimidt.dk/
http://www.mitdrikkevand.dk/
http://www.energicentervestjylland.dk/


 

Formanden afsluttede mødet med tak til alle indlægsholderne samt tak for god ro og orden. 

 

Mødet sluttede kl. 2235 


