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Birgitte Dahl

1. referat fra 15-05-07 godkendt uden bemærkninger
2.
Knud Troelsen holdt et lille anlæg omkring Byplanlægningsudvalgets arbejde og visioner. Af
Knuds indlæg fremgik det at der er ved at komme gang i tingende igen efter
kommunesammenlægningen som resulterede i at året 2006 ikke var de store beslutningers år.
Byplanlægningsudvalgets arbejdsområde er delt op i 4 områder. Herning by, centerbyerne,
landsbyerne og det åbne land. For nuværende arbejdes der en del med udviklingen af bymidten i
Herning og i den forbindelse er der engageret byplansudviklere og udskrevet konkurrencer for at få
et bud på de mest bæredygtige udviklingspotentialer for Herning by, I omegnsbyerne ”centerbyerne
”er arbejdet ligeledes centreret omkring udvikling/fornyelse af bymidterne som generelt er nedslidte
set i forhold til randområderne.
Vandrådet bad Knud Troelsen bede byplanafdelingen og byplanlægningsudvalget
om i højre grad at indarbejde vandforsyningernes kildepladser og indvindingsoplande i
udarbejdelsen af kommune og lokalplaner og i videst muligt omfang at bibeholde disse områder
som grønne områder.
Landdistrikts puljen blev diskuteret og det blev af vandrådets medlemmer bemærket at de 3 mill.kr.
der er afsat i puljen for Herning Kommune ikke vil række særligt langt. Knud bemærkede hertil at
dette var korrekt såfremt man forestillede sig at projekter alene skulle finansieres gennem
Landdistrikts puljen, efter hans mening er projekt potentialet på ca. 12 mill. Kr. såfremt tilskud fra
puljen suppleres med søgning af tilskud fra andre relevante fonde.
3.
Birgitte Dahl fra EnergiMidt's afregnings kontor var inviteret med til mødet, for at vi i fællesskab
kunne få afklaret de problemer, som en del vandværker havde givet udtryk for var opstået, i
forbindelse med at EnergiMidt har overtaget afregning af miljøafdelingens afløbsafgift.
Birgitte bekræftede at der i opstarten havde været en del problemer, men at de efterhånden er løst.
Kernen i problemet ser ud til at være at flere af vandforsyningernes afregningssystem, er bygget op
omkring de kommunale ejendomsnumre, hvorimod EnergiMidt anvender den faktiske adresse.
Dette problem er minimalt da de fleste ud over ejendomsnummeret også kan levere adressen for
måleropgørelsen.

Det næste problem har været flytter, da de fleste oplever at 10% af deres forbrugssteder skifter
ejer/bruger i løbet af året, er det af mange opfattet som et øget administrationsbyrde, at Energismidt
har brug for flytte aflæsningerne i løbet af året. Dette har ikke tidligere været nødvendigt da
kommunen via ejendomsnummeret har mulighed for korrekt fakturering af fraflyttere hvilket ikke
er tilfældet for EnergiMidt, som ikke har de samme personregister rettigheder som kommunen.
I Forbindelse med ejerskifte, er problemet minimal, da fordelingen af forbrugsafgiften fordeles
mellem den nye og gl. ejer ved en refusionsopgørelse, der primært styres af ejendomsmægleren.
Problemet opstår hvor vandforsyningen afregner direkte, med lejer i udlejningsejendomme og
boligselskaber, her kan det være svært at finde frem til debitor, hvis afregningen ikke finder sted i
forbindelse med fraflytningen. Problemet kan løses ved at sende EnergiMidt et kopi af
vandforsyningens slut afregning, når denne fremsendes til fraflytteren.
Konklusionen af mødet med Birgitte Dahl er at de fleste problemer har været opstartsproblemer og
at de lige så stille løses hen af vejen. For at imødekomme fremtidige misforståelser blev det aftalt at
Birgitte fremsender et udkast til det brev, som Energismidt vil udsende i forbindelse med den
kommende årsafregning til vandrådet. Vandrådet vil på næste møde gennemgå brevet for at
minimere risikoen for ”misforståelser” hos vandværkerne.
4.
Henning har undersøgt hvad en nødvandspalle koster. Prisen er 6-7000kr. pr. stk. Henning har siden
været til møde med Beredskabs Center Midtjylland, og kan berette at Centeret råder over
nødvandspaller som kan anvendes i forbindelse med nedbrud på et vandværk.
5.
Henning Allan og Steen deltager på Vandrådets vegne i Kommunens koordinations forum
6.
Vind Vandværk ved Bjarne T. Pedersn har fremsendt forslag til emner der snares bør tages op af
vandrådet. Vandrådet tager emnerne op ved næste møde.
Emnerne omhandler områder som i forbindelse med kortlægning og indsatsplanlægning behandles i
kommunens koordinations forum, hvor Vandrådet er repræsenteret samt emner der knytter sig til
den kommende revidering af kommunens vandforsyningsplan og beredskabsplan.
7.
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