
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 11. maj 2010 
 

Deltagere: Henning Poulsen Gødstrup Formand 

 Henning J. Rasmussen Snejbjerg 

 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasser 

 Torben Jensen Kibæk 

 Søren Andersen  Aulum 

 Allan Lunde Sørvad Næstformand 

 Steen Asferg Herning Referent 

 

1. HenningP. bød velkommen og gennemgik dagsordnen. 

 

Der var ingen bemærkninger til mødereferatet fra repræsentantskabsmødet, ud over at Helle 

fra Aulum har lavet et flot og fyldigt referat. 

 

2. Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere 

Formand Henning Poulsen 

Næstformand Allan Lunde 

Kasser Johannes Støttrup 

Referent Steen Asferg 

 

 

3. Vandværkerne i Herning kan ifg. gællende leveringsbestemmelser kræve TBS ventiler  

( Tilbagestrømnings sikringsventil) på nye erhvervstilslutninger. Vestforsyningen synede i 

2009, 350 eksisterende erhvervs tilslutninger og fandt i 55 tilfælde graverende fejl som kunne 

afhjælpes ved montage af en TBS ventil, Vandforsyningerne må derfor forvente at skulle 

påbyde en del eksisterende erhvervsforbrugere at skulle eftermontere TBS ventiler, For at lette 

den økonomiske byrde for forbrugeren som jo skal finansiere etablering af ventilen vil 

Vandrådets bestyrelse undersøge om det vil være fordelagtigt at vandværkerne i fællesskab 

laver en indkøbsaftale på TBS ventiler, således at de kan videresælges til forbrugeren uden 

avance. 

 

 

4. Allan har holdt møde med Vestforsyningen og de vandværker som har forsyningsgrænser op til 

denne, med henblik på justering af de nuværende forsyningsgrænser. Arbejdet pågår og Trine 

får indarbejdet justeringerne i den nye Vandforsyningsplan for Herning Kommune. 

 

 

5. Da Vestforsyningen’s forsyningsområde går ind i Herning Kommune har de ønsket at indmelde 

sig i Herning Vandråd sam at benytte sig af Vandrådets Kortaftale med Herning Kommune. 

Vandrådets bestyrelse ser ikke hindringer for dette, og meddeler Vestforsyningen at de kan 

indgå i Herning kommunes Vandråd på lige vilkår med de øvrige Medlemsvandværker. 



6. Trine gav ved Representantskabsmødet udtryk fop at Herning Kommune ønsker at vandrådet, 

stiller en arbejdsgruppe på 4 medlemmer som skal deltage i finjusteringen af 

Vandforsyningsplanen. 

Vandrådets bestyrelse har udvalgt følgende til at indgå i arbejdsgruppen. Ole Stephesen 

Hammerum Vandværk, Allan Lunde Sørvand Vandværk, Henning Poulsen Gødstrup Vandværk 

og Steen Asferg Herning Vand A/S. Henning Poulsen Koordinere mødetidspunkterne med 

Trine 

 

7. I forbindelse med Vandrådet’s arbejdsgruppes deltagelse i arbejdet med vandforsyningsplanen, 

afstemte bestyrelsen sin holdning til en del af de fra kommunen rejste punkter der skulle tages 

stilling til. Bestyrelsen var ”enige” i følgende holdninger. 

 

Der skal ikke være hvide pletter i Forsyningsområderne i Herning Kommune. 

 

Hvis forholdene taler for det, skal der gives tilladelse til avanceret vandbehandling. 

 

Ved etablering af Vandforsyning til en ejendom i landdistriktet kan vandforsyningen forlange at 

tilslutningen både forsyner privat og erhvervsdel af vandforbruget 

 

Ved overgang til Almenvandforsyning kan der gives en tidsbegrænset indvindingstilladelse til 

den tidligere vandindvinding i betingelserne for indvindingen skal det fremgå, at der ikke må 

etableres forbindelse mellem indvindingen og den almene vandforsyning samt at den private 

borings installationer ikke må føres i bygning. Såfremt der ikke gives en fortsat 

indvindingstilladelse skal kommunen påse at den tidligere indvinding sløjfes efter gællende 

normer. 

 

Tilslutning til den almene vandforsyning i landområdet er en frivillig sag, det er ikke 

bestyrelsens opfattelse at man kan pålægge den enkelte borger at tilslutte sig den almene 

vandforsyningen bare fordi forsyningsmuligheden er tilstede. Det er bestyrelsens ønske at 

kommunen i forbindelse med behandling af nye tilladelser til vandindvinding, sørger for at 

vandværk, borger og kommune, i fællesskab vurdere om den valgte løsning er optimal, primært 

for borgeren og sekundært for vandforsyningen. 

 

.  

 

8. Prioriterede opgaver: 

 Fastlæggelse af Forsyningsgrænser 

 Rundvisning på lab Vest i uge 35 

 Møde runde omkring opgavevaretagelse for fremtidens vandforsynings bestyrelser 

  

 

 

9. næste bestyrelsesmøde Indkaldes af arbejdsgruppen omkring Vandforsyningsplanen 


