Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 16. januar 2008
Deltagere:

Fraværende:

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

Gødstrup
Vildbjerg
Sdr. Felding
Herning
Kibæk
Vildbjerg
Aulum
Sørvad

Formand

Gæster:

Inge Flensted

Herning Kommune kortkontoret

Kasser
Referent

Næstformand

1.

Henning bød velkommen og gennemgik dagsordnen.

2.

Der var ingen bemærkninger til mødereferatet a30-10-07

3.

Henning har udsendt indbydelse til alle vandværkerne til besøg hos Beredskabscenter Midtjylland den 23. januar
Besøget var en succes og der var et fint fremmøde. Den vagthavende ved beredskabscenteret denne aften, havde
lavede et godt indlæg, hvor han gennemgik beredskabets struktur og mange forskellige opgaver. Af beredskabets
opdrag, fremgård det at vandværkerne i forbindelse en krise kan modtage vederlagsfri hjælp fra beredskabet.
Det beredskabet kan være behjælpelige med i forbindelse med en krise er menneskelige ressourcer, formidler af
løsninger anvendt ved lignende kriser andre steder, samt opsætning og drift af mindre vandrensningsanlæg og
drikkevandstanke. Beredskabet råder over 8 stk. trykmembran filteranlæg som hver kan producere ca. 1,2 m3 rent
vand pr. time fra en forurenet vandkilde, til hvert af de 8 anlæg er der 3stk. 1m3 palle tanke som kan transporteres
og opsættes hvor der skulle være behov for det. Beredskabet råder således over et transportabelt vandværk med en
samlet ydelse på ca. 10 m3 i timen og et distribuerbart rentvandsbeholder volumen på 24 m3. Beredskabet råder
ikke som man måske kunne forventet, over tankbiler til transport af drikkevand, men kan henvise til
ejere/virksomheder der har egnede tankbiler. Efter forvisning af beredskabets materiel, blev der serveret en kop
kaffe.

4.

Der har været en del henvendelser vedrørende størrelsen af kommunens betaling for måleraflæsning til brug for
afregning af spildevandsafgiften. Af FVD’s hjemmeside # http://www.fvd.dk/files/pdf/207__Aftale_om_betaling_f_forbrugsoplysninger.doc ” fremgård det at taksten for indberetning af målerdata for 2007
26.80 kr. pr måler, vandrådet anbefaler at man tager det samme pr. flytte aflæsning.

5.

Inger Flensted gennemgik hvad kommunen kan tilbyde af kort og kunne berette at man nu er så langt at ydelsen
kan prisfastsættes. Kortene kan erhverves enten som løssalg eller som et ledningsejer abonnement. Ledningsejer
abonnementet er baseret på at hver ledningsejer betaler 10% vedligehold/opdaterings omkostningerne.
Produktpakken til ledningsejer abonnementet består af :
Tekniske kort: veje, huse, vandløb, skove og lignende
Orthophoto : Luft foto som har dannet grundlag for de tekniske kort

95.000kr./3 år
Gratis

Adresse/matrikel vedligehold: Adresse oplysninger og matriklerkort

17.000 kr./år

Projektdata: Tegningsmateriale der laves i forbindelse med udstykninger·
Og andre projekter i den 3 årige perioden mellem opdatering
Af de tekniske kort.

10000 kr./år

Koter

20.000 kr./ca. hvert 10år

: angivelse af terænkote/højde, dette tema kan betragtes som et
Engangskøb da der ikke er nogen støre udvikling i dette korttema.

Leveringsomkostninger:

20.000 kr./år

udgiften for den samlede kort pakke for en ledningsejer (1 ledningsejer er at læse som alle vandværkerne i Herning
Kommune), vil således for de første tre år være 162.000 kr. svarende til 54.000 kr. pr. år. Såfremt vandværkerne
kan blive enige om at erhverve et ledningsejer abonnement vil vandrådet læge op til at dette administreres af
vandrådet. Og at hvert vandværk betaler forholdsmæssigt i forhold til det samlede indbyggertal i Herning kommune
og beboer i det enkelte vandværks forsyningsområde.
For at alle vandværkerne kan få mulighed for at vurdere hvad det er Kommunens kortkontor udbyder, er det
besluttet at indkalde til et teknikkermøde for alle vandværker d. 12 marts på rådhuset, hvor Inger vil gennemgå
tilbudet og dets komponenter og alle vil få mulighed for at se på kortmateriale og hvorledes der foretages udtræk af
kortmateriale fra kommunens kortsystem. Henning sørger for udsendelse af indbydelse.

6.

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde d. 9 april. Henning og Steen sørger for udsendelse af indbydelser
Hvis der er nogen der har emner der skal tages op på repræsentantskabsmødet, bedes disse fremsendes til Henning

