
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
I HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Tirsdag den 7. september 2017 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Til stede: Esben Madsen Hammerum 

 Torben Jensen Kibæk 

 Henning Larsen Studsgård  

 Jørgen Handberg Haderup 

 Tine Fly Sevelsted Herning 

Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg 

 

Afbud: Johannes Støttrup Sdr. Felding 

 

Referent: Tine Fly Sevelsted 

 

Formanden bød velkommen. 

 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15/5 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Temaaften til november 

Temaaftenen flyttes til torsdag den 23. november 2017 kl. 18.30. Emnet bliver ”EU’s 

persondataforordning”, som Niels Grann fra Danske Vandværker kommer og fortæller om. 

Mødes afholdes i Snejbjerg Hallen og menuen bliver ”stegt flæsk og persillesovs”. Efter 

kaffen har Trine Jacobsen fra kommunen et kort oplæg. 

 

 

3. Ny vandforsyningsplan – opfordring fra bestyrelsen 

Som I alle er orienteret om, er kommunen ved at lave en ny vandforsyningsplan. Et af de 

helt store emner er, om landbrug og andre store erhvervsvirksomheder skal have lov til at 

koble sig fra vandforsyningen og i stedet lave egen boring. Dette er der en reel risiko for, 

at Herning Kommune giver lov til, da kommunen ønsker at være meget erhvervsvenlig. 

 

Som vandforsyning kan vi vist alle blive enige om, at vi ikke ønsker, at man skal kunne 

koble sig fra vandværket igen, da det kan have store konsekvenser for vandværket både 

økonomisk og vandkvalitetsmæssigt. 

 

Vi har ikke magt over, hvad kommunen giver tilladelse til. Det bedste vi som vandværker 

kan gøre, er derfor at få sammensat priserne, så det slet ikke er attraktivt for 

landmænd/erhverv at koble sig fra vandforsyningen og lave egen boring. 



Det kan man blandt andet gøre ved at sænke kubikmeterprisen og hæve det faste bidrag 

(og eventuelt lave en trappemodel). En idé kunne være at arbejde hen mod en 30/70-

model, hvor 30% af indtægterne kommer fra kubikmeterprisen og 70% fra det faste 

bidrag. En markant ændring af prisfordelingen kan dog virke voldsom, så en mulighed 

kunne være gradvis at ændre fordelingen over et par år.  

Vi vil dog pointere, at det enkelte vandværk stadig helt selv bestemmer fordelingsnøglen 

på kubikmeterpris og fast bidrag, så længe loven overholdes. 

 

Bestyrelsen i Vandrådet vil hermed opfordre jer alle til at se på jeres 

prissammensætninger og arbejde hen mod en lavere kubikmeterpris og et højere 

fast bidrag. HUSK: I skal ikke gøre det for kommunens skyld, men for jeres eget 

vandværks skyld! 

 

 

 

4. Eventuelt 

Opdatering af Regulativet: 

De nye ændringer i Regulativet blev kort gennemgået og det er bestyrelsens opfattelse, at 

det ”ser fornuftigt ud”. 

Punkt 3.5 blev dog tolket lidt forskelligt og der blev udtryk bekymring for, om 

vandværkerne skal til at overtage kommunens tilsynsarbejde. 

Det blev foreslået, at vandværket skal modtage en skitse fra kommunen/kunden over, 

hvad der er blevet givet tilladelse til, så det er nemmere for vandværket at godkende. 

 

Pesticidet ”desphenyl cloridazon”: Danske Vandværker anbefaler, at man analyserer for 

desphenyl cloridazon, hvis der har været dyrket roer, rødbeder eller løg i området. Ifølge 

Herning Kommune har man ikke kendskab til, at disse afgrøder har været dyrket i vores 

kommune. Herning Vand har dog valgt at analysere for pesticidet i nogle af sine boringer 

og afventer nu svar på resultatet. 

 

 


