Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune d 14.11.06
Deltagere:

Henning Poulsen
Lars Olesen
Johannes Støttrup
Allan Lunde
Steen Asferg
Tom Hagelskjær

Gødstrup
Vildbjerg
Sdr. Felding
Sørvad
Herning
Aulum

Fraværende: Torben Jensen

Kibæk

Gæst :

Kortkontoret Herning Kommune

Inge Flensted

1. Referat fra 13.09.06 blev godkendt uden bemærkninger.
Henning gjorde opmærksom på Region Midt orienteringsmøde vdr. Vandråd på Låsbykro d.
27. November.
2. Inge gav en gennemgang af hvad kommunens kortkontor stadie i forbindelse med Kommune
sammenlægningen samt hvad de er leveringsdygtige i og deres planer for fremtiden.
Kortkontoret har for nuværende overblik over kortmaterialet fra de 4 kommuner og kan
konstatere at der er en del huller. Disse huller forventes lukket ultimo 2007/primo 2008.
Hullerne samt opdatering af det nuværende kortmateriale opgraderes ved overflyvnings foto
og outsorcing af digitaliseringen til et firma i fjern Østen.
Kort kontoret råder over alle former fra kortmateriale fra orthophoto, rasterbaserede kort til
vektor/flade baserede kort.
De tekniske kort som er interesse for vandforsyningerne forventes som nævnt at være 100 %
dækkende i 2008. kortene er med en nøjagtighed på + 30 cm. i byområder og +o,5 m. på
landet svarende til Tk1. De matrikulære oplysninger i kommunen registreres på de tekniske
kort. Kortene opdateres grundlæggende hvert 3 år. I den mellemliggende periode opdateres
ved indlægning af kendte projekter fra de projektudførende.
Såfremt vandforsyningerne ønsker at erhverve grundkort fra Kommunens kortkontor lægger
Inge op til den gamle Herning Model, hvor brugerne af grundkortene opdeles i interessenter,
er der således 10 interessenter betaler hver interessent 10 % af opdaterings/udviklings
udgifterne. Inge gave et skud på et årligt abonnement hvis vandforsyningerne stod for en
part på 10 %, beløbet var absolut ikke skræmmende. Vandrådet er indstillet på at anbefale
vandværkerne at indgå en sådanne aftale, såfremt der ikke sker væsentlige ændringer i den
udmeldte pris. Vandrådet vil foreslå at det samlede årlige abonnement fordeles mellem
vandværkerne i forhold til antal forbrugere i forsyningsområderne.
Såfremt der nogen der er interesseret i at høre om mere specifikke ting omkring
kortdokumentation eller ydelser fra kortkontoret, er de velkommen til at kontakte Inge på
mail kktif@herning.dk eller telefon 96288240.
3. Der forefindes nu en underskrevet forretningsorden.
4. der arbejdes videre med oplæg til sammensætning af koordinationsforum i Herning
Kommune. Neden for er DVF´s oplæg samt Allans forslag som er lavet med udgangspunkt i
DVF´s oplæg. Oplæggene danner grundlag for fortsat diskussion ved næste møde.

Allan:
Interessenter:
Vandrådet
Hedens Landboforening
Familielandbruget

3 personer
2 person (en landmand / en konsulent)
1 person (en husmand)

Herning Kommune:
Chefen for Land og Struktur
Daglig ansvarlig for vandforsyning
Byplanafdeling
Teknik- & Miljøudvalget

1 person
1 person
1 person
2 personer (politikere)

Andre:
Rep. Statens Miljøcenter
Danmarks Naturfredningsforening

1 person
1 person

Jeg er enig i at der nedsættes arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af konkrete indsatsplaner.

DVF

5. Det blev besluttet at vandrådet viser opmærksomhed når et vandværk har jubilæum,
svarende til et multiplum af ¼ århundrede. Der Gives ikke til enkeltpersoner da utilsigtede
forglemmelser vil kunde såre og danne splid.
For nuværende er der givet i forbindelse med Snejbjergs 75 års jubilæum.

6. Evnt.
Der afholdes generalforsamling d. 16-18-19 eller 20. april
Det er foreslået at invitere Lars Hyttel og Inge Flensted således at de, kan berette om hvad
der sker på borgen.
Næste møde den 20. feb. 2007

NB! Uden for referat har vejafdelingen bedt mig viderbringe følgende skrivelser, jeg må gå
ud fra de er løbet tør for frimærker.

Ledningsejere i Herning Kommune.
Vejafdelingen har konstateret at der sker opgravninger/reparationer af ledninger /kabler i vejarealer
uden at der fremsendes ansøgning/anmeldelse til vejmyndigheden om gravetilladelse.
Med henvisning til Vejlovens §106, stk. 4 skal vi derfor indskærpe at, ansøgning/anmeldelse om
gravetilladelse skal indsendes og at de stillede vilkår om afmærkning/afspærring og reetablering
skal overholdes.
Ansøgning/anmeldelse skal indsendes for alle projekter, hvor der graves i offentlige og private
fællesveje.Se hvordan på ( www.herning.dk /trafik og byggeri/gravetilladelser.)
Såfremt ansøgning/anmeldelse ikke fremsendes, kan det anmeldes og straffes med bøde i.h.t.
Vejlovens §113.
Reetablering skal udføres i.h.t. ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord” dateret 1993-12-16.
Herning Kommune forestår jvf. Vejlovens §106, stk.3 reetablering af asfaltbelægninger og der
gøres opmærksom på at ledningsejeren har ansvar for afmærkning og vedligeholdelse af gruslaget
til vejmyndigheden har modtaget færdigmelding og asfaltrapport.
Eventuelle spørgsmål til graveansøgning skal rettes til Børge Nielsen, Vejafdelingen, Tlf. 96288324
eller mail ( vejbn@herning.dk ).

Ledningsarbejder
§ 106. Arbejder på ledninger i eller over landeveje og kommuneveje, herunder nødvendig flytning
af ledninger m.v. i forbindelse med vejens regulering eller omlægning, bekostes af vedkommende
ledningsejer, medmindre andet særligt er bestemt ved overenskomst eller kendelse afsagt af en
landvæsenskommission eller ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en
kommunalbestyrelse, et amtsråd eller Hovedstadsrådet efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. §
40 sammenholdt med § 5.
Stk. 2. Samme regler som nævnt i stk. 1 gælder med hensyn til arbejder på hovedlandeveje,
medmindre andet følger af § 20.
Stk. 3. Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje udføres af vedkommende ledningsejer,
medmindre andet særligt er bestemt. Vejbestyrelsen kan dog kræve selv at udføre vejarbejder i
forbindelse med ledningsarbejder,
1)
hvor der er behov for at koordinere ledningsarbejdet med andre arbejder på vejarealet,
2)
når ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindelse med en tilladelse efter stk. 4, eller
3)
når hensyn af tilsvarende vægt gør sig gældende.
Stk. 4. Projekter til lægning af nye eller ændringer i bestående underjordiske ledninger og til
anbringelse eller flytning af stangrækker, lysstandere og lign. skal forinden arbejdets påbegyndelse
godkendes af vejbestyrelsen. Ledningsejeren kan dog uden særlig tilladelse lade udføre
uopsættelige reparationsarbejder, når der snarest herefter sker anmeldelse derom til vejbestyrelsen.
Stk. 5. Uanset modstående bestemmelse i lovgivningen i øvrigt kræves tilladelse fra vejbestyrelsen
til anbringelse af langsgående ledninger på eller i arealer af hovedlandeveje, der er anlagt eller
udbygget som motorveje.
Pr. 1/1 2007 foretages følgende ændring til § 106:
§ 106, stk. 1, affattes således:
"Arbejder på ledninger i eller over kommuneveje, herunder nødvendig flytning af ledninger m.v. i
forbindelse med vejens regulering eller omlægning, bekostes af vedkommende ledningsejer,
medmindre andet er særligt bestemt ved overenskomst eller kendelse afsagt af en
ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter
vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.".

Overtrædelser
§ 113. Med bøde straffes den, der
1)
overtræder §§ 34, stk. 3, 35, stk. 1, 39, 40, stk. 1, og 74, stk. 2,
2)
påbegynder, tager i brug eller i øvrigt iværksætter nogen foranstaltning uden at indhente tilladelse
eller godkendelse som foreskrevet i loven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter, eller
gennemfører nogen foranstaltning, der kræver forudgående tilladelse, på anden måde end tilladt af
vedkommende myndighed,
3)
tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller de i medfør af
loven udfærdigede forskrifter,
4)
undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til loven eller de i medfør af
loven udfærdigede forskrifter,
5)
forsætligt borttager, forvansker eller beskadiger afmærkning m.v., som foretages i forbindelse med
de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 45 og 108.
Stk. 2. I forskrifter, som udfærdiges i henhold til loven, kan fastsættes straf af bøde for
overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.
Ændringer:
Ændret 1/1 1998 ved 1997-06-10-ÆL.466 (LF 165 96-97). Indsat 1/10 1972 ved 1972-06-07ÆL.286, jf. det under § 43 anførte

