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1. Formål 

Målet med dette referat er kortfattet at referere drøftelser og beslutninger på mø-

det mellem bestyrelsen for Vandrådet i Herning Kommune og Herning Vand. 

 

2. Mødets indhold 

Mødet er indkaldt efter en telefonisk drøftelse mellem EM og NMJ den 10. sep-

tember 2015. Følgende blev drøftet på mødet: 

 

2.1 Velkomst og baggrund 

NMJ bød velkommen til deltagerne. Herning Vand skifter leverandør på afreg-

ningssystemet, hvor vi går fra en løsning, hvor KMD indtil nu har løst opgaven for 

os til en løsning, hvor vi selv løser opgaven med egne medarbejdere her på Ålyk-

kevej. 

 

Vores nye afregningssystem hedder Evita – systemet leveres af Elbek & Vejrup, 

som også har leveret vores nye økonomisystem. 

 

Vi skal køre årsafregningen for 2015 på det nye system, derfor vil vi gerne finde 

en god model for aftaler med de private vandværker om overførelse af forbrugs-

data, som vi skal bruge til afregning af vandafledning hos vore kunder. 

 

FVD og DANVA har forsøgt at blive enige om en fælles aftale, som tager hensyn til 

landsretsdommen i sagen fra Bornholm – det er ikke helt lykkedes. 

 

Jeg er meget glad for, at bestyrelsen i Vandrådet vil deltage i en drøftelse af mu-

lige modeller for aftaler. 

 

2.2 Artikel fra foreningsbladet for Danske Vandværker 

NMJ udleverede en kopi fra Dansk Vand. I artiklen bliver der givet en række gode 

råd til, hvordan prisen for udveksling af målerdata kan fastsættes. (artiklen er 

vedlagt) 
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2.3 Hvad siger fra DANVA 

Fra Dorte Skræm her vi dags dato modtaget eksempel på en skitse til en standard 

aftale. Kopi blev vist på mødet – vedlagt. Danva arbejder fortsat på at indgå en 

aftale med Danske Vandværker. 

 

2.4 Eksempler på priser 

Thisted Vand har betalt 10 kr. pr. måler, Faxe Forsyning har netop aftalt samme 

pris for ydelsen. Mariager Fjord betaler 14 kr. (kopi af aftale fremvist). 

 

2.5 Hvilke muligheder ser Herning Vand 

Samlet set ønsker vi at betjene vore kunder bedst muligst til lavest mulige pris. 

 

Vi ser 3 mulige modeller for afregning af vandafledningsbidrag for de af vore kun-

der, som ikke modtager vand fra Herning Vand. 

 

Vi modtager data fra Vandværket 

Data sendes i aftalt format til aftalt tid og pris. Vandværket leverer data ved ny-

opsætning, flytning og målerudskiftning. 

 

Vi indhenter selv data hos Vandværkets kunder 

Der skal i give fald oprettes et målerkartotek, oplysninger om flytning og måler-

skifte skal indberettes til Herning Vand af kunden. 

 

Vi indhenter data og afleverer disse til Vandværket 

Dette kan kun ske efter ønske fra Vandværket. 

 

Vi ønsker at finde en model, som kan bruger over for alle Vandværker i Herning 

Kommune. Det betyder, at vi gerne vil udarbejde en standardkontrakt, som Vand-

rådet kan godkende. Kontrakten vil give det enkelte Vandværk mulighed for at 

vælge, hvilken af de 3 modeller der ønskes. Hvis aftalen ikke kan accepteres af et 

givet Vandværk vil Herning Vand skulle indhente data direkte hos Vandværkets 

kunder. 

 

2.6 Hvilke muligheder ser bestyrelsen for Vandrådet 

Der blev udleveret kopi af kontrakter mellem Hammerum Vandværk og Herning 

Kommunale Værker samt ditto mellem vandværkerne i Aaskov Kommune og 

Aaskov Kommune. Kontrakterne kan opsiges med 1 års varsel til udløb i decem-

ber. 

 

2.7 Hvad aftaler vi nu? 

Herning Vand opsiger de nuværende kontrakter inden årets udgang. Det betyder 

at de nuværende vilkår gælder for årsafregningen for 2016. Metoden giver par-

terne god tid til at finde en ny aftale – Herning Vand ønsker have nye aftaler på 

plads inden sommerferien 2016. Vi håber at vore forening finder gode fælles mo-

deller, som kan lette vores arbejde. 

 

Herning Vand ser gode muligheder i at få 80 % af kunderne til at bruge E-boks til 

modtage breve mv. fra os. Det kræver en indsats at lære vore kunder at spare 

penge ved at bruge digitale løsninger. 
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