Vandrådets beretning for året 2021.
Repræsentantskabsmødet den 26. april 2022.
Selvom det efterhånden virker længe siden, at Coronaen har sluppet sit tag i os, var
det alligevel den, der var skyld i, at sidste repræsentantskabsmøde først blev afholdt
den 11. oktober 2021.
Efter repræsentantskabsmødet havde Dennis Noe fra Herning Kommune et indlæg. I
forbindelse med BNBO-kompensation er der visse regler, som skal overholdes for at
det kan blive skattefrit, her skal lodsejeren selv søge om forhåndsgodkendelse via
Skats hjemmeside.
Og så vedr. okkerslam.
På foranledning af Herning Vand undersøger kommunen, om okkerslam kan
betegnes som nyttiggørelsesprodukt – og dermed bortskaffes til biogasanlæg. Der
kom dog et afslag, så ingen afgørelse endnu.
Også Thorbjørn Madsen fra Vildbjerg havde et indlæg vedr. sine erfaringer med
BNBO-aftale i Vildbjerg. Og han præsenterede også den samarbejdsmodel vedr.
BNBO som vandrådet mente var det som var mulig at enes om.
Herning kommune har jo pålagt os at samarbejde. Men da der jo er forskel på
vandværkernes størrelse, og størrelsen af BNBO og for nogen slet ingen, så var der
jo ikke stemning for en solidarisk løsning. Derfor foreslog bestyrelsen en blød løsning
på samarbejde, som tog udgangspunkt i, at vandværkerne hjælper hinanden, og at
det er vandrådet, som går forrest i forhold til dette.
Modellen indeholder en samarbejdserklæring, som kan underskrives af alle
vandværker. Vi påpeger, at der ikke medfølger nogle forpligtelser for vandværket.
Bestyrelsen fik ikke den opbakning, som vi havde forventet, måske fordi nogle
vandværker ikke så det som værende særlig vigtigt.
Så den 22. december får vi alle en julehilsen fra Trine, at Teknik og Miljø-udvalget
ønsker, at forvaltningen i samarbejde med vandværkerne udarbejder vedtægter for
samarbejde med økonomisk og solidarisk løsning.
Den 13. januar 2022. fik vi så en indkaldelse til møde om vandsamarbejde, som
afholdes den 10. februar på Danhostel i Holing. Nu er det et nyt byråd, som er trådt

til, så nu er det ikke mere Teknik og Miljø, men Miljø, infrastruktur og Naturudvalget.
De ønsker vandværkerne laver mere økonomisk og solidarisk
samarbejde. Vi skulle så komme med input til deres ønsker.
Da alle modtager den indkaldelse fra Trine og Dennis, tager Johannes Støttrup, Sdr.
Felding et telefonopkald til de vandværker, som mangler at svare på Vandrådets
samarbejdsaftale. Der er så pludselig 18 vandværker i alt, som har underskrevet
aftalen.
Samtidig får det mange vandværker op af stolene, det giver en livlig aktivitet på
internettet. – hvad vil Herning Kommune ?
Skal vores decentrale vandforsyning fjernes ?
Skal vi have en overordnet styring, som kan diktere hvordan vi skal drive vores
private vandværker ?
Jeg kunne stille mange flere spørgsmål. Og jeg går ind for samarbejde, men det skal
være frivilligt og ikke tvang.
Jeg tror, at vi alle gik til mødet i Holing med stor spænding, og vi kan efterfølgende
konstatere, at det blev et andet møde end Herning kommune havde forventet. Der
var rigtig mange gode indlæg fra vandværkerne.
Så konklusionen blev, at vandværkerne ikke havde noget imod samarbejde. Men at
der er store forskel i holdning til omfang og indhold af et forpligtende samarbejde.
Konklusionen bliver, at vandværkerne selv ønsker at styre det videre forløb med
vandsamarbejdet.
Herning Kommune inviterer Vandrådet til et opfølgende møde med drøftelse af det
input som kom ud af den gruppesessionen som var i Holing , samt den videre proces
for at få et samarbejde i gang . Dette møde har vi været til den. 30. Marts. Mere om
det senere i aften. Vi skal jo se om vi kan komme med nogle ideer til et frivillig og
bindende samarbejde, uden indblanding fra Kommunen.

Til slut vil jeg bare ganske kort give jer en status på aftalen med Herning Vand vedr.
aflevering af måler-oplysninger. Det er ikke en løsning, som vi er stolte af, men den
er da bedre end det første oplæg. Men husk at det er jer, der bestemmer om I vil
sige ”ja” til aftalen. Jeg kan oplyse, at 12 vandværker på nuværende tidspunkt har
sagt ”ja” til aftalen.

Til slut.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og jeres positive indsats.
Tak til Herning Vand for at lægge lokaler og forplejning til ved vores møder.
Til slut tak til jer alle for jeres fremmøde.

