
Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 20. November 2008 
 
Deltagere: Henning Poulsen Gødstrup Formand 
 Lars Olesen Vildbjerg 
 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasser 

 Torben Jensen Kibæk 
 Allan Lunde Sørvad Næstformand 
 Søren Andersen  Aulum 
 Steen Asferg Herning Referent 
Gæst:        Anders Debel            Herning Kommune  
        
 

1. Henning bød velkommen og gennemgik dagsordnen. 
 

2. Der var ingen bemærkninger til mødereferaterne fra 13 August 2008 
 

3. Anders Debel  afløser Lars Hyttel som leder af Land, natur og miljø. Anders har en 
uddannelse som forstkandidat, og har tidligere været ansat i Ringkøbing Amt og Region 
Midt, hvor han har været beskæftiget med planlægning, Anders har ingen erfaring inden for 
vandforsyning men en stor interesse for miljø emner. Anders har store forventninger til 
samarbejdet med Vandrådet og de enkelte vandværker og læger op til en god dialog med 
vandværkerne, i det kommende samarbejde, for her igennem at give vandværkerne et 
ejerskab til de kommende planer inden for vandforsyningsområdet. Land, natur og miljø 
råder over 6 medarbejdere hvoraf der for nuværende kun er en der tager sig af 
vandforsyningsområdet, hvilket har betydet at der ikke er sket mere med fælleregulativet og 
revidering af Vandforsyningsplanen, pr. 1. december er der ansat en geolog i afdelingen og 
Trine forventes tilbage fra barselsoverlov i begyndelsen af det nye år, hvorefter det skulle 
blive muligt at færdiggøre arbejdet med et fælles Regulativ for vandværkerne i Herning 
Kommune, samt at udforme udbudsmateriale til udformning af en ny Vandforsyningsplan. 
Udbudsmaterialet forventes udsendt primo 2009. 
 I forbindelse med revision af vandforsyningsplanen vil hvert enkelt vandværk blive besøgt. 
Vi gjorde Anders opmærksom på at Vandrådet gerne deltager i revidering af 
forsyningsområderne.  
Anders meddelte at Vandrådet i den nærmeste fremtid kan forvente at blive indkaldt til det 
første koordinationsforum, kommunen har besluttet at koordinationsforums sammensætning 
vil blive som følgende 
 
Teknik og Miljø Herning Kommune 2 personer 
Landboforeningen   1 person 
Miljøcenter Midt   1 person 
Erhvervsudviklingsrådet  1 person 
Landsby kontakt   1 person 
Skov og Naturstyrelsen  1 person 
Vandrådet    2 personer 
 
Indsatsplanlægningen er forsinket og forventes først udført for samtlige forsyningsområder i 
2015, forsinkelsen skyldes at Region Midts forudgående kortlægning af 



grundvandsmagasinerne først vil være tilendebragt i 2014. Det sidste område der vil blive 
kortlagt er Haderup. 
 Kortlægningen forventes udført i åerne 2009, 210 2012 og 2014. For nuværende er 
regionen færdig med kortlægning af Fasterholdt , i foråret 2009 forventes kortlægningen af 
Sunds og Sørvad at være tilendebragt og kommunen vil umiddelbart herefter udarbejde 
indsatsplaner for områderne, I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanerne vil de berørte 
vandværker og Vandrådet blive inddraget i arbejdet. 

 
4. Anders forespurgte på vegne af Lars Stensbjerg fra Herning Beredskab, om vandrådet kunne          

bede vandværkerne indsende en adresseliste over de brandhaner der er opstillet i de enkelte 
forsyningsområdet. Efter en kort diskussion i rådet blev det konkluderet at viden om de 
enkelte brandhaners placering lå i de gamle kommuner, hvorfor man bad Anders om at 
undersøge hvad man havde liggende af oplysninger fra de gamle kommuner, og såfremt der 
skulle vise sig at være huller, at udarbejde en vejliste over de områder hvor man ikke kender 
placeringen af brandhanerne. 

5. Lars som er i bestyrelsen for Energicenter Vestjylland, meddelte at centeret tilbyder en 
gratis kortlægning af de enkelte vandværkers elforbrug, i den forbindelse vil de eventuelt 
kunne påpeges elbesparelses potentialer, som centeret vil være villige til at købel, så frem de 
bliver realiserede. Prisen for påviste energibesparelser, solgt til et el eller varmeværk, ligger 
i området 0,2 til 0,5 kr pr. kWh. ud over hvad man selvfølgeligt løbende sparer i strøm. Det 
kan i den forbindelse nævnes at EGJ har monteret frekvensomformer på pumperne til deres 
indvindingsboringer, og kan påvist en el besparelse på i snit 44% ved indvindingen af 
råvand, dette svare til en årlig el besparelse på 120.000kWh eller 8% af det samlede 
elforbrug i forsyningen. DVF og DANVA har udmeldt at det over en periode på 10 år vil 
være realistisk at reducere elforbruget i vandsektoren med 25% i snit, og erklæret det som et 
mål at denne besparelse realiseres. 

 
6. Repræsentantskabsmødet for vandrådet forventes afholdt 27,28 eller 29 April, vil endeligt 

blive fastlagt ved næste møde. 
 

7. Næste møde tirsdag d. 24 februar kl. 19 
 
NB! Kortmaterialet fra kommunens kortkontor er leveret en 90% kvalitetskontrol har ikke fundet 
væsentlige fejl, Kortmaterialet kan hentes hos EnergiGruppen Jylland , materialet fylder ca. 20 Gb. 
Kortaftalen vil blive faktureret i begyndelsen af det nye år 
 


