Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 30. oktober 2007
Deltagere:

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

Gødstrup
Vildbjerg
Sdr. Felding
Sørvad
Herning
Kibæk
Vildbjerg

Fraværende:

Tom Hagelskjær

Aulum

Gæster:

Trine Koch Jacobsen

Herning Kommune

Formand
Kasser
Næstformand
Referent

1.

Referat fra 28. august 2007 blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Henning har haft kontakt med Inger Flensted, som oplyser, at de er så langt med grundkort, at
en kontrakt med vandværkerne kan påbegyndes. Henning vil bede Inger om at komme med et
endeligt tilbud.
Steen undersøger om man kan få en lignende kontrakt gennem Energi Midt, og hvad den i så
tilfælde vil beløbe sig til.

3.

Henning vil prøve at arrangere en rundvisning for alle vandværkerne hos Beredskabs Center
Midtjylland en gang i januar. Indbydelsen vil blive sendt til vandværkerne sammen med dette
referat.

4.

Trine gennemgik Rambøll’s oplæg til ramme for revidering af Herning Kommunes
beredskabsplan. Der er på nuværende tidspunkt kun tale om en ramme med Rambøll’s oplæg
til indhold under de enkelte hovedpunkter. Henning og Steen deltager på vegne af Vandrådet i
kommunens projektgruppe, som arbejder med udformning af reviderede beredskabsplan for
Herning Kommune. Beredskabsplanens formål er at fastlægge Herning Kommunes ansvar,
forpligtelser og handlinger ved en akut forurening/leveringssvigt på et eller flere af de i
kommunen beliggende vandforsyninger. Beredskabsplanen er således ikke en beredskabsplan
for de enkelte vandværker. En sådan beredskabsplan skal de enkelte vandværker selv
udarbejde eller lade udarbejde. Såfremt vandværkerne ikke på nuværende tidspunkt har en
beredskabsplan eller står over for at skulle revidere den bestående, anbefaler Vandrådet, at
man afstemmer den med kommunens beredskabsplan, som forventes færdig primo april 2008.

Den kommende reviderede kommunale beredskabsplan vil med stor sikkerhed komme til at
indeholde minimumskrav til indholdet af vandværkernes beredskabsplaner.
Indlysende krav vil være:
Procedurer som sikrer, at kommunens beredskab altid har opdaterede informationer, for
kontaktliste over vandværkernes bestyrelse og faste samarbejdspartnere (entrepenører,
elektrikere og smede).
Placering af skitse over vandværkernes hovedkomponenter.
Placering af tegninger over vandforsyningens ledningsnet og de dertil hørende ventiler.
Angivelse/placering af eventuelle nødforsyningsledninger til andre vandforsyninger.
Alternativt en beskrivelse af vagtordning med angivelse af vagtomfang samt kontakttelefonumre.

5.

Steen vil prøve at få m² priser fra NCC på asfaltarbejde.

6.

EnergiMidt’s oplæg til brev som udsendes i forbindelse med årsaflæsningerne blev gennemgået, følgende ændringer/tilføjelser blev foreslået. Det skal klart fremgå af brevet, at EnergiMidt afregner spildevandet på vegne af Herning Kommunes afløbskontor, den af FVD
udmeldte 2007 pris for måler oplysningerne skal angives, Kommunens afløbskontors EAN nr.
skal fremgå af brevet.

7.

Næste møde tirsdag den 15. januar 2008 kl. 19.00.

NB ! Henning sender indbydelse til alle vandværkerne vedr. besøg hos bereskabsstyrelsen d.
23 januar

