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Allan Lunde bød velkommen til Heden og Fjorden, hvorefter den lækre mad blev indtaget med stor 
fornøjelse – Vandrådet var vært.  
 
1. Vandrådets formand Alan Lunde, Sørvad Vandværk bød igen velkommen og læste  
dagsordenen op. 
 
2. Villy Dahl Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent, et erhverv han bestred med stor  
myndighed.  
 
3. Formandens beretning 
 
Det seneste år har været præget af en begrænset aktivitet i relation til Vandrådet i 
Herning. I kan i den forbindelse tolke det som om, at vi har rimeligt styr på ”vandet” 
eller at bestyrelsen måske er blevet lidt usikker på hvad det er for fælles udfordringer 
vi står over for i fremtidens vandforsyning. Er verden ved at blive så kompliceret, at 
udfordringerne er så forskellige fra vandværk til vandværk at det er svært at finde 
”fællesnævneren”? 
 
Der er dog for mig ingen tvivl om, at fremtiden byder på endnu flere udfordringer 
end dem vi kender i dag – udfordringer der ikke nødvendigvis har fornuft i relation til 
det vi i de enkelte værker er valgt til at varetage for vores forbrugere, men af hensyn 
til alle muligt andre! 
 
Vandsektorloven – er en ordning der udfordre de større medlemmer af vores Vand-
råd og vor selv de politikere, der har vedtaget loven er klar over alle uhensigtsmæs-
sighederne, men de er ikke i stand til at blive enige om at ændre forkerte beslutnin-
ger!!! Det kan frygtes, at dette ”offentlige beskæftigelsesprojekt” udvides til også at 
være gældende for de mindre vandværker! Så tror jeg den nuværende forsynings-
struktur i kommunen for alvor bliver udfordret!   



 

 
 
 

 
Det blev forsøgt at etablere et Vandpasser kursus i regi af Vandrådet i 2014 som al-
ternativ til FVD´s længerevarende internatkurser! Vi forestillede os det kunne      
gennemføres på nogle få aftener. 
Det var intensionen at kurset skulle indeholde følgende emner: 
Drift af vandforsyning – Hygiejne – Ledelsessystem (om planlagt vedligeholdelse og 
kontrol). 
Den generelle opbakning fra vores medlemmer var ikke tilstrækkelig til at gennemfø-
re kurset. Årsagen skyldes måske at flere vandværker har haft ”folk” på de nævnte 
kurser ved FVD eller de føler de kan efterleve de lovmæssige krav ved at sikre sig, at 
de der servicerer vandværket er i besiddelse af de nødvendige uddannelser?  
Det er dog med sikkerhed ikke muligt, at udflage kravet om et Ledelsessystem for be-
styrelsen af det enkelte vandværk! Det har vi hver især en forpligtigelse til at få etab-
leret – det tror jeg faktisk også vi har lovet Herning Kommune og Trine Kock at vi har 
helt styr på inden udgangen af 2015! 
På trods af den manglende opbakning var der en række vandværker, der er gået 
sammen om at lave studiekredse udi de nævnte emner. Deres tilbagemelding er at 
det har været en succes! Det er jo også netop det Vandrådet er bestemt til, nemlig at 
sikre at der opstår netværk på tværs af kommunens vandforsyninger. 
Jeg kan kun opfordre andre til at forsøge noget tilsvarende – og jeg er sikker på I kan 
få vores bestyrelsesmedlem Jørgen Handbjerg til at komme med råd og vejledning – 
for han har været ”tovholder” på den omtalte studiekreds! 
Desuden er det nu muligt at ”downloade” alt det relevante kursusmateriale til selv-
studium fra FVD´s hjemmeside – hvilke jeg vil opfordre jer til at gøre! 

 
Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning 
”Kvalitetssikring på almene vandforsyninger” Naturstyrelsens vejledning, Juli 2014, 
der ligeledes kan findes på ”nettet”! 

 
Mange vandværker er lige nu ved at udskifte de ”gamle” vandmålere til nye! 
Baggrunden er at målerteknologien er blevet teknisk udviklet så selv ”små” vandvær-
ker kan opnå fordelene ved fjernaflæsning. Især Kamstrup´s Multical 21 har fået stor 
succes, men der findes selvfølgelig også andre potentielle leverandører! 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Med baggrund i interessen for denne nye teknologi inviterede Vandrådet til Tema-
møde i Snejbjerg den 18. november. 
Der var repræsentanter fra Brødrene Dahl og fra Kamstrup, der fortalte om de lov-
mæssige krav til vandmålere, ny EU-klassificering og efterfølgende om hver deres 
produkter. 
Det er i dag ikke længere den enkelte vandmåler der er specielt interessant, men alt 
den it-teknologi der allerede er udviklet og ikke mindst den der kommer, der kan an-
vende de opfangede data fra vandmåleren! 
En af de ”nye” ting ved de elektroniske vandmålere er deres ”simple” opbygning, 
større nøjagtighed og lange batterilevetid. Kamstrup lover levetid på 10 til 16 år!!!! 
Derfor har Vandrådets bestyrelse besluttet, at den vil arbejde for at de nuværende 
regler om målerkontrol, for disse nye elektroniske målere, får en længere ”levetid” 
inden der skal gennemføres målerkontrol, hvor de nuværende regler er 6 år. 
Der deltog ca. 30 til denne inspirerende aften!           
 
Vandrammedirektivet – har været en udfordring for det danske embedsværk og mi-
nistre, men nu forligger:  
Miljøministeriets Forslag til vandområdeplaner 
Der er lige nu ”Offentlig høring” over forslag til de statslige vandområdeplaner for 
planperioden 2015-2021 med tilhørende udkast til hhv. bekendtgørelse om miljømål 
og bekendtgørelse om indsatsprogrammer samt miljørapporter  

 
De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgø-
relse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer er i seks måneders of-
fentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni 2015. Høringen er åben for alle. 

 
Forslagene til vandområdeplaner er præsenteret i tekstdokumenter (plandokumen-
ter) og på et Danmarkskort, et MiljøGIS-kort. På MiljøGIS-kortet kan man se de kon-
krete miljømål og indsatser, der er fastlagt for de specifikke vandområder i de re-
spektive udkast til bekendtgørelser. Det er muligt at zoome ind på en specifik matri-
kel og se, om der er indhold i vandområdeplanerne, der berører denne matrikel. 

 
Der offentliggøres endvidere miljørapporter, der omfatter miljø- og  
habitatvurderinger for vandområdeplanerne med bekendtgørelser. 

 
 
 
 



 

 
 
Grundvand i god form (FVD/Miljøstyrelsen) 
 
Generelt kan det siges, at planerne giver det danske grundvand en god karakter, og 
fastsætter ikke yderligere tiltag ud over de generelle regler, der gælder i dag. 

 
Planerne fastsætter endvidere, at der som hovedregel er tale om en signifikant      
faldende nitratindhold i det yngste grundvand, ligesom stramningen af pesticidregu-
leringen nu kan ses i det øvre og yngste grundvand. Det er glædelige budskaber, og 
FVD vil i den kommende tid nærlæse planerne og undersøge, hvilken betydning dette 
kan få. 

 
Desuden vil FVD undersøge konsekvenserne for de BNBO’er, som nogle kommuner 
ønsker at fastsætte omkring drikkevandsindvindinger. 
Miljørapporterne er omfattet af den 6 måneders offentlige høring. 

 
Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO 
Ud over 25 meter-beskyttelseszonen har kommunerne mulighed for at udlægge     
boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, rundt om vandforsyningsboringer for at 
undgå farer for forurening af vandforsyningerne. Beskyttelsesområderne udlægges af 
kommunerne på baggrund af konkrete vurderinger af bl.a. forureningstrusler mod 
vandforsyningen. Områderne kan have varierende størrelse afhængig af de geologi-
ske og hydrogeologiske forhold i området. 

 
Når høringsfristen er afsluttet til juni i år bliver det spændende at se hvad der så kon-
kret besluttes politisk og ikke mindst hvor lang tid der går før beslutningerne reelt 
implementeres – selvom der nævnes at grundvandet er i god form og der ikke skal 
ske yderligere tiltag ud over de generelle regler, der gælder i dag, så lur mig om ikke 
dette meget omfattende lovprogram på en eller anden måde kommer med tiltag der 
får betydning for vandværker! 
- og så skal vi jo lige huske på, at så skal vi i gang med næste runde vandplaner der 
skal gælde fra 2017 til 2021! 

 
Vandrådet har siden sin start været mellemled mellem vandværkerne og Herning 
Kommune også med hensyn til adgang til opdateret kortmateriale. Det er ved lov  
bestemt, at kommunerne fremover skal stille kortmateriale til rådighed for forsy-
ningsselskaberne uden beregning! 
Det er aftalt med kommunen at kortkontoret og Vandrådet fremadrettet vil arbejde 
på en fælles portalløsning, hvor de mindre vandværker, som ikke selv har et GIS sy-
stem, kan få vist deres ledningsoplysninger, såfremt de kan levere den nødvendige  



 

 
 
 
 
lednings dokumentation i digitalt format, det er vist bare aldrig blevet en realitet. 
Men de vandværker der ønsker grundkort udleveret kan fortsat henvende sig til 
Kommunens kortkontor for udlevering, men må påregne at skulle betale kortkonto-
rets direkte omkostninger ved udtræk af det ønskede kortmateriale. 

 
Vandrådets hjemmeside findes fortsat og I opfordres alle til gå ind og kigge på jeres 
eget vandværk og sikre at de oplysninger der er anført fortsat er gældende. Er der 
noget I skal have rettet skal i kontakte Johannes Støttrup fra bestyrelsen. Det er også 
her I finder Indsatsplanen og vigtige kontaktadresse hvis uheldet er ude på jeres 
vandværk. 
Desuden kan i finde Vandrådet s referater – så alle kan se hvad Vandrådets bestyrel-
se foretager sig! 

 
Jeg vil samtidigt opfordre til, hvis ikke I allerede har en hjemmeside, at overveje at 
anvende Vandrådets hjemmeside som portal for en hjemmeside for jeres eget vand-
værk. Hvis I overvejer dette er jeg sikke på at Johannes Støttrup vil vejlede jer! 

 
Til Herning Kommune og især Trine Kock skal lyde en tak for samarbejdet, jeg for-
nemmer at vi i dag har et velfungerende ”beredskab” og altid løser vores fælles      
udfordringer i en god atmosfære. Jeg vil dog sige, at de fælles udfordringer ikke har 
fyldt særligt meget i det seneste år, men det opfatter jeg bare som vi har fået tingene 
til at fungere! 

 
Til slut en stor tak til alle jer, der hver dag sikre at forbrugerne i Herning kommune får 
rent vand ud af hanerne – det kan godt være at fru Pedersen ikke tænker over hvor 
vandet kommer fra, men det gør jeg! Og jeg er imponeret over det engagement og 
for mange af jer det ulønnede og frivillige arbejde, som I hver især lægge for dagen 
for at jeres vandværk kan levere til både fru Pedersen og hr. Hansen. Samtidigt en 
stor tak til jer alle for jeres støtte til Herning Vandråd! 

 
Sidst og ikke mindst en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Det er ikke så tit vi 
afholder bestyrelsesmøder, men det har for mig altid inspirerende, lærerigt og ikke 
mindst hyggeligt at mødes med jer.  
En særlig tak til Steen Asferg og Yvonne Højfeldt fra Herning Vand – de har forestået 
alt det praktiske med både referater, lokaler og ikke mindst udsøgt forplejning for 
foreningens bestyrelse.  

 



 

     
Vand giver liv -Men liv giver ikke vand! 

Rent vand giver liv – men liv giver ikke rent vand! 
 
  

Alan Lunde, 27-04-2015 

 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for 2014.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Budget for 2015 godkendt og kontingent er fortsat 500,00. 
 
6. Ingen indkomne forslag. 
 
7. Der er blevet valgt 3 til vandrådet: Henning Larsen - Studsgård, Johannes Støttrup - Sdr. Felding  
og Torben Jensen - Kibæk. 2 genvalgt og 1 nyvalgt. 
 
8. Henning Jørgensen, Sandet og Villy Dahl Andersen – Vildbjerg blev genvalgt som revisorer.  
 
Henning Jørgensen – Sandet 1. suppleant, Tommy Andersen – Vildbjerg 2. suppleant.  
 
9. Ikke noget under eventuelt. 
 
10.Formanden takkede for god ro og orden samt et godt fremmøde. 
 
 
 
Aftenens 2 Indlæg:  
 
Sti Herman Stisen fra Geopartner fortalte om Gæsteprincippet og det ulovbestemte gæsteprincip. 
Slides fra indlæg er vedhæftet. 
 
Trine Jakobsen fra Herning Kommune holdt oplæg om status vedr. vandforsyningen i kommunen 
Der er en frist til medio 2015 til at bevise at man har et ledelsessystem. 
 
Vandforsyningsplanen er udfordret på, at den ikke sikrer at vandforsyningen ikke får lagt for  
store landledninger, da man på landet kan vælge at have husholdningsdelen tilknyttet vandværket  
mens erhvervsdelen har egen boring.  
 
Formanden afsluttede mødet med tak til indlægsholderne.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Afslutning 
 
Tak til Steen Asferg – Herning Vand A/S, bestyrelsesmedlem og sekretær i vandrådet. Posten  
overdrages nu til Tine Fly Sevelsted - Herning Vand A/S. 
 
og Alan Lunde - Sørvad takker selv af som formand for vandrådet pga. nyt job og  
Henning Larsen – Studsgård blev valgt ind i vandrådet.  
 
 
Afslutning repræsentantskabsmøde 2015 
 
Som afslutning på året repræsentantskabsmøde og som min sidste pligt i Vandrådet er 
det at sige tak til dirigenten og stemmetællerne for velgennemført arbejde! 
 
Tillykke med valget til Henning Larsen håber du få nogle gode oplevelser som besty-
relsesmedlem af Vandrådet. 
 
Der er dog en ting jeg har holdt hemmeligt indtil nu – det er ikke bare Vandrådets 
formand der ”smutter” nu – det samme gør vores bestyrelsesmedlem og sekretær 
gennem hele vandrådets historie Steen Asferg, Herning Vand. 
 
Helt fra den spæde start af Vandrådet tilbage i 2006 har du været en meget engageret 
og involveret ”vandmand” i Vandrådets arbejde og udvikling – lige fra udarbejdelsen 
af vedtægterne og forretningsorden og indtil i dag. Du har på trods af at du er den 
”store” altid været fuldt loyal over for alle os små vandværker! Du har sikret at Her-
ning Vand (eller hvad det var i hed) altid har stillet rammerne og ressourcerne til rå-
dighed for Vandrådet og til vores fulde tilfredshed. Du har organiseret, du har ”hu-
sket” os på – du har stået for langt de fleste praktiske ting der skulle klares i regi af 
Vandrådet. Du har også altid været garant for vi fik en rigtig god forplejning i forbin-
delse med vandrådsarbejdet! 
Personligt har jeg sat meget stor pris på at få lov til at kende dig personligt, men også 
din indsigt udi ”vandet” har jeg nydt godt af og så elsker jeg når du kommer med dine 
provokationer eller måske rettere oplæg til diskussioner – det vil jeg komme til at 
savne meget! 
En meget stor tak for til dig fra mig og du ønskes alt muligt held fremover! 
 
Det samme er jeg helt sikker på at de ”gamle” i Vandrådets nye bestyrelse vil sige!    
 
Når denne udskiftning af Steen Asferg ikke fremgår af den ordinære dagsorden for 
repræsentantskabsmødet er det fordi Herning Vand, som den eneste har en permanent 
plads i bestyrelsen. 
 
 



 

 
 
 
 
Herning Vand har som erstatning for Steen Asferg udpeget Tine Fly Sevelsted som 
nyt medlem af bestyrelsen – og fra mig ønskes du Tine god arbejdslyst i Vandrådet  
 
og jeg er sikker på du vil blive oplært i at videreføre arven fra Steen af Steen og 
Yvonne! 
 
Formanden ”smutter” også – fantastisk jeg selv fik lov at tage den beslutning, alterna-
tivet havde ikke været så heldigt! 
 
En gang i mellem skal der ske noget nyt – og for mig skete det for lidt mere end 2 år 
siden! Efter 30 år i landbrugets tjeneste blev jeg i 2012 ansat i en udviklingsafdeling i 
et forsyningsselskab i Holstebro (selskabet er faktisk medlem af Herning Vandråd). 
 
Her er opgaverne mangeartede og spændende, men måske også nogle gange udfor-
drende når man f.eks. kigger på strategier for den fremtidige vandforsyning, ikke bare 
i Holstebro Kommune, men i Danmark! 
 
Der er ingen tvivl om hos mig, at fremtidens vandforsyning vil ske i selskaber og 
strukturer, der er markant forskellige fra det vi kender i dag! Vi kan drømme om en 
fremtid med fortsat ”små” private selvstændige vandforsyninger, men hvordan er det 
gået i alle andre brancher ……………… sammenlægninger eller opkøb – den tanke 
tror jeg vi skal vende os til! Det sker ikke i morgen, men det sker! 
At arbejde med disse - for nogen følsomme - strategier fik mig til at overveje min 
post i Vandrådet – forestil jer at min arbejdsgiver beslutter at vores virksomhed skal 
overtage alle vandværker i Herning Kommune – og jeg samtidigt sidder som medlem 
af bestyrelsen i Vandrådet i Herning – det kan jeg godt se som en udfordring!  
Jeg vil dog berolige jer – der foreligger ikke sådanne planer, men ved kun at tjene en 
”herre” tror jeg det er bedst for os alle! 
 
Tak for hvad jeg fik – det var et skønt øjeblik! 
(Ja - det varede kun 9 år af mit liv) 
 
 
Mødet sluttede kl. 21.30 


