Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune d.21.06.06
Deltagere:

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

Fraværende: Torben Jensen

Gødstrup
Aulum
Vildbjerg
Sdr. Felding
Sørvad
Herning
Kibæk

1.

Referat fra 03.05.06 godkendt uden bemærkninger

2.

Oplæg til forretningsorden blev gennemgået, Steen retter til, for endelig godkendelse
af forretningsordnen ved næste møde.

3.

Vandværkernes afregningspris overfor kommunernes afløbskontor, for levering af
årsaflæsninger fra vandmålerne til beregning af afløbsafgiften, blev sammenholdt for
4 kommuner. Spredningen var til at føle på. Således var den mindste opkrævning
13,50 kr.pr. måler i Trehøje og den største 24,15 kr., pr måler i Åskov.
FVD´s oplæg er 23,58 kr. pr. måler for 2005, en del vandværker har brugt dette beløb,
og fået det honoreret af afløbskontoret. Vandrådet besluttede at indstille til de 25
vandværker i den nye Herning stor kommune, at de følger den af FVD´s udmeldte
afregningspris. FVD offentliggør årligt en indeksreguleret takst i Vandposten.
Såfremt der ikke indkommer indvendinger fra vandværkerne efter modtagelse
af dette referat, vil Vandrådet bede Lars Hyttel, viderebringer denne indstilling
til kommunens afløbskontor.

4.

Lars Hyttel inviteres med til næste møde, Såfremt den planlagte mødedato ikke kan
koordineres med Lars´ kalender bør formanden overveje at flytte mødet til en anden
dato. (for referentens egen regning)

5.

Tegninger over vandværkernes forsyningsområder i de 4 kommuner blev
sammenholdt, konklusionen var at det med det nuværende kortmateriale er svært, at få
et samlet overblik. Det blev derfor besluttet at Steen videregiver kortmaterialet til Lars
Hyttel for samtegning. Det formodes at Kommunen for nuværende er i besiddelse af
grundkort over den Nye stor kommune.

6.

Ved en hurtig gennemgang af de medbragte leveringsbestemmelser/Regulativer,
fremgik det tydeligt, at de alle er lavet ud fra miljøstyrelsens standart for normal
regulativ. Regulativet refererer til de gældende love og bekendtgørelser, på det
tidspunkt hvor regulativet er udfærdiget og godkendt. Da der inden for de seneste år er
sket en del ændringer i love og bekendtgørelser med relation til vandforsyning, er det
tid at få revideret regulativerne. Steen medsender miljøstyrelsens seneste oplæg til
normal regulativ sammen med dette referat., så hver i sær kan gennemlæse det med
henblik på mindre ændringer, til næste møde

7.

Der summes vider omkring sammensætningen af koordinationsforum, endeligt oplæg
er ikke muligt på nuværende tidspunkt da kommunen endnu ikke er på banen.

8.

Næste møde den 13. september kl. 19 hos EGJ

