Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune d 13.09.06
Deltagere:

Henning Poulsen
Lars Olesen
Johannes Støttrup
Allan Lunde
Steen Asferg

Fraværende: Torben Jensen
Tom Hagelskjær
Gæst :
Lars Hyttel

Gødstrup
Vildbjerg
Sdr. Felding
Sørvad
Herning
Kibæk
Aulum
Miljøafdelingen Herning Kommune

1.
2.

Referat fra 21.06.06 blev godkendt uden bemærkninger.
Henning gjorde opmærksom på at DFV Region midt afholder møde på Låsbykro d. 17
oktober kl. 18.15

2.

Oplæg til forretningsorden blev godkendt til underskrift ved næste møde

3.

Lars Hyttel berettede om den nye struktur i den Nye Herning Storkommune. Lars er
chef for den nye forvaltning ” Land og Struktur” under miljøafdelingen, og som skal
tage sig af vandforsyningsområdet. Der er for nuværende travlhed med at få den nye
afdeling opbygget, men afdelingen forventes fuldt funktionsdygtig ved indgangen af
2007, hvor den nye kommune juridisk træder i kraft. Afdelingen bliver organiseret
efter Projekt struktur og er forstærket med medarbejdere det tidligere har arbejdet i
amtet eller i en af de 4 kommuner.
P.g.a travlhed med opbygning af organisation samt sikring af Data, fra amtet og de 4
kommuner og det faktum at organisationen ikke har et juridisk fundament før 01-012007, kunne Lars ikke sige noget om det nye koordinationsforum eller hvilke
prioriteringen der vil være med hensyn til indsatsplaner. Kommunen ved på
nuværende ikke hvad de vil opkræve i gebyr pr. m3 indvindings tilladelse. Staten har
udmeldt at dennes opkrævning vil blive på 20,5 øre pr m3.
Lars nævnte at hans afdeling vil påbegynde følgende opgaver snarest.

4.

Etablering af kort med forsyningsgrænser samt væsentlige forsyningsledninger.
Beredskabsplan herunder etablering af nødforsyninger.
Standart for ansøgning om takstændringer
Revidering sammenkogning af Vandforsyningsplanerne
Tilsyn på Vandværkerne
Indsatsplaner
Efter indstilling fra vandrådet indvilligede Lars i at udfærdige oplæg til standart
regulativ for vandværkerne i Herning Kommune, samt løbende at vedligeholde dette.
Fordelen ved denne konstruktion er at vi alle vil have det samme regulativ som
løbende vil blive ajourført med henhold til lovgivningen, samt at hvis man acceptere
det af ” Land og Struktur” ” Miljøstyrelsens Standart regulativ” automatisk har et
regulativ der er godkendt af Herning Kommune og miljøstyrelsen.
Lars laver et udkast der vil blive tilsendt de enkelte vandværker for kommentarer.

I forbindelse med at afdelingen ”L&S” vil påbegynde tilsyn på vandværkerne er det
besluttet at vandrådet indkalder alle vandværkerne til et stormøde, hvor ” Land og
Struktur” vil give en generel information om deres planer og opgaver samt hvorledes
de vil gribe tilsynet an.
Lars fortalte at Energi Midt skal opkræve vandafledningsafgiften i hele den nye
kommune. Afgiften er tidligere opkrævet på forskellige måder i de enkelte kommuner.
Fra 2007 er det derfor Energi Midt som skal have måle dataene ved årsafregningen. I
den forbindelse udsender Energi Midt i Oktober oplysning herom til de enkelte
vandværker, samt et kombineret tilbud om håndtering af den enkelte vandforsynings
afregning med kunderne/vandforbrugerne. Om man vil acceptere tilbudet er op til hver
enkelt vandforsyning.
5.

Der opstår nu et huld i referatet da referenten er kaldt ud til en alarm. Hvorvidt der er
sket noget seriøst i dette tidsrum er ukendt for referenten, som dog bemærkede at der
var sket et slemt indhug i smørebrødet da han vendte tilbage.

6.

Da den nye kommune endnu ikke har gjort sig tanker vedrørende det kommende
koordinationsforum, var det ikke muligt at komme videre med dette punkt. Det blev
besluttet at hver især gør sig nogle tanker om sammensætningen af forumet med
udgangspunkt i DVF´s oplæg.

7.

Det blev besluttet at Henning invitere Inge Flensted, leder af kommunens kortkontor,
med til næste møde. Formålet er at danne en model for hvorledes de enkelte
vandværker kan erhverve de nødvendige grundkort for dokumentation af lednings net.

8.

Næste møde indkaldes af formanden, følgende datoer er i spild 13,14,15 november

