REFERAT BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 24. november 2020 kl. 17.45

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

Esben Madsen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Jørgen Handberg
Henning Juhl Rasmussen
Thorbjørn Madsen
Ageeth Millenaar
Trine Koch Jakobsen

Referent:

Ageeth Millenaar

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Haderup
Snejbjerg
Vildbjerg Vandværk
Herning
Herning Kommune

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat af den 27. Oktober 2020
Referat er godkendt

2. Frivillige aftaler indenfor BNBO
Trine Koch Jakobsen – Herning Kommune deltager i mødet.
Trine skal lave et dagsordenpunkt til TMU-udvalg ifm. status BNBO.
Vandrådet diskuterer referat af sidste vandrådsmøde, punkt 4 ”Samarbejde ifm.
grundvandsbeskyttelse”.
Vandrådet fastholder at opgaven med BNBO-aftaler vurderes til at være en overskuelig
opgave, som kan løses af de enkelte vandværker og at mange vandværker ikke ønsker
at være en del af samarbejdet hvis udgangspunktet er at udgifterne til BNBObeskyttelse skal dækkes solidarisk.
Ud fra erfaringer fra andre vandselskaber vurderes ligeledes at oprettelse af et formelt
vandsamarbejde er en stor administrativ opgave.
Derfor tilbydes en konsulentordning hvor vi hjælper hinanden med opgaven.
Det er ikke tanken at der laves en omkostningstung konsulentordning, og nogle hjælpeopgaver vil også kunne gøres uden afregning til hinanden ”Keep it simple”.
Der skal ikke udarbejdes nye vedtægter hvis der laves en konsulentordning ifm. BNBO
aftaler.
Det bemærkes at de enkelte vandværker selvfølgelig ikke betaler for fælles dokumenter
/ køreplan, som Herning Kommune stiller til rådighed. Her tænkes på:
- Køreplan med tjeklister
- Skabelon til aftale
- Princip for beregning af erstatning
Herning Kommune sender de færdige skabelonener i første omgang til vandrådet –
inden de bliver sendt ud til alle.

Herning Kommune har sendt en mail til alle vandværker med et forslag til et tidspunkt
hvor Herning Kommune ønsker at starte op med forhandlingen med lodsejere.
Trine bemærker at de enkelte vandværker er meget velkommen til at kontakte Herning
Kommune hvis de vil i gang tidligere end det forslåede tidspunkt. Herning Kommune
ønsker dog at deltage ved de første møder med lodsejere, eller i hvert fald informeres
når et vandværk selv starter op med opgaven.
3. Regulativ
Der er kommet et forslag / ny skabelon til et ny regulativ. Skabelonen er udarbejdet af
DANVA og de Danske Vandværker.
Det nye regulativ er mere overskueligt og der er nogle ændringer ift. det gamle
regulativ.
Ageeth (Herning Vand) har lavet en Herning model af regulativet, som Trine (Herning
Kommune) ligeledes har gennemgået og tilrettet.
Proceduren ifm. godkendelse af regulativet er som følgende:





Efter tilretning, sender Herning Kommune det nye regulativ rund til alle vandværker
på vegne af vandrådet. En oversigt med de største ændringer ift. det nuværende
regulativ medsendes.
Alle vandværker har 1 måned til at gennemgå og kommentere det nye regulativ.
Det nye regulativ skal godkendes på et TMU-udvalg.

4. Eventuelt
Brandhaner:
Ifm. gennemgangen af regulativet drøftes problematik vedrørende brandhaner.
Der savnes en klar politik ifm. brandhaner.
- Er der en procedure for hvornår der skal være en brandhane? Hvor mange brandhaner
ønsker Brand og Redning?
- Hvem skal betale for etablering of sløjfning? Herning Kommune eller Brand og
Redning.
Kommunalbestyrelsen / beredskabet har ansvar for brandhanerne, herunder etablering
og vedligeholdelse m.m. – men efter en strukturændring på beredskabsområdet hvor
tværkommunale beredskabsenheder løser kommunale opgaver savnes en klar fordeling
af opgaver og finansiering.
Vandrådet vil sende et brev til Herning Kommune ifm. ovenstående problematik.
Hjemmeside:
Trine påpeger at alle vandværker skal have en hjemmeside. Diverse informationer skal
være tilgængelige på vandværkets hjemmeside jf. drikkevandsbekendtgørelsen og
vandforsyningsloven.
Det er også tilstrækkeligt at bruge vandrådets hjemmeside, som alle betaler til.
Status Okkerslam:
Herning Kommune er fortsat ved at se om okkerslam kan omklassificeres jf.
affaldsbekendtgørelsen.

