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Tilstede:  Jørgen Kjeldmand Jensen (JKJ), Kjær Holm Andreasen (KHA), Klaus Kirkegaard 
(KK), Henning Harder (HH), Bent Hollegaard (BHO), Lars Viby Mogensen (LVM) 

 
Afbud: Harald Person, Henning Balle og Niels Kristensen 

 

Gæster: Morten Madsen og Steffen Dall Kristensen 

   

 

Dagsorden  
Vandrådsmøde den 
14.08 2017, kl. 19.00 

 
Referat: 

1. 
Referat fra sidst - under-
skrift 
 

Referat godkendt 

2. 
Konstituering af bestyrelsen 
 

Formand: Jørgen Kjeldmand Jensen 
Næstformand: Kjær Holm Andreasen 
Sekretær: Bent Hollegaard 
 

4. 
Status på regulativ 
 

Arbejdsgruppe omkring nyt regulativ består af Henning Harder, 
Kjær Holm Andreasen. 
Kommer med udkastet til næste bestyrelsesmøde. 
 

5. 
Tilbud på vandanalyser 
 

Tilbuddet fra Eurofins bliver forlænget til nytår grundet udspil fra 
Miljøstyrelsen, ny bekendtgørelse. 
Vandrådet ønsker et nyt tilbud fra Eurofins, når ny bekendtgørelse 
træder i kraft. Sker det ikke inden nytår, aftales videre forløb med 
Eurofins. 
 

5. 
Orientering fra Kommunen 
vedr. vandforsyning-
/indsatsplaner, samt ny be-
redskabsplan 
 

Status indsatsplanlægning 
Ved årsskiftet var status mht. indsatsplanerne, at Funder og Silke-
borg Øst var vedtaget, Silkeborg Syd var behandlet i koordinations-
forum samt det politiske udvalg og stod lige for at skulle i høring. 
Silkeborg Nord var under udarbejdelse af forvaltningen 
Der er efterfølgende sket nogle ændringer og forudsætninger der 
gør, at en del af arbejdet har været sat i bero, og noget skal revur-
deres:  
Ny husdyrlov – nitratudvaskning 
Før: vilkår for nitratudvaskning af hensyn til grundvand – f.eks. 
maks. 50 mg/l ud af rodzonen eller det, der svarer til planteavlsni-
veau. Dette var en erstatningsfri regulering uden udgift for vand-
værkerne. 
Nu: I stedet reguleres nitratudvaskningen gennem indsatsplanlæg-
ningen – ved opstilling af restriktioner mod erstatning  
- Nitratbelastningen opgøres f.eks. årligt og ved overskridel-

ser af en given tærskelværdi - f.eks. maks. 50 mg/l ud af 

rodzonen - skal vandværket ”tilbagekøbe kvoter” fra land-

bruget under nogle særlige forudsætninger – f.eks. om der 

er nitratindhold i indvindingsboringer og om indholdet er sti-

gende. 
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- Gødningsnormen er også sat op. 

Revideret grundvandskortlægning – justerede indvindingsop-
lande og sårbarhed 
Silkeborg Kommune har påpeget en række forhold i Silkeborg Øst 
og Silkeborg Syd kortlægningen overfor Staten, som ikke er til-
fredsstillende og bør revideres. Dette har Staten taget til efterret-
ning og vil nu revurdere kortlægningen og genberegne flere indvin-
dingsoplande.  
Ændret tidsplan 
Ændringerne forventes at give nogle ændrede resultater, der gør at 
det allerede udførte indsatsplanarbejde skal justeres i nogle OSD-
områder og indvindingsoplande.  
Tidsplanen for Silkeborg Kommunes arbejde med indsatsplanerne 
er meget usikkert p.t. da kommunen endnu ikke har fået overleve-
ret resultater fra Staten af den ændrede kortlægning. 
Status og foreløbig tidsplan for indsatsplanområderne: 
Funder 
Indsatsplan vedtaget 
Ingen ændringer forventes 
Silkeborg Øst 
Indsatsplan vedtaget 
Den statslige kortlægning revurderes. Staten har meddelt at Silke-
borg Kommune vil få resultater i løbet af efteråret 2017 
Vandværker, der berøres, indkaldes til møde herefter – ultimo 2017 
Indsatsplanen revideres og forventes vedtaget i løbet af 2018. 
Silkeborg Syd 
Indsatsplan er forelagt for politisk Udvalg og Koordinationsforum – 
og var klar til høring. 
Den statslige kortlægning revurderes. Resultater forventes i løbet 
af efteråret 2017 – ny kildeplads til Them Vandværk indarbejdes 
Vandværker, der berøres, indkaldes til møde herefter – primo 
2018. 
Indsatsplanen revideres og forventes vedtaget i løbet af 2018. 
Silkeborg Nord 
Indsatsplanen er ikke forelagt for politisk Udvalg og Koordinations-
forum 
Forvaltningen arbejder pt. på Silkeborg Nord – bl.a. med gennem-
gang af det statslige kortgrundlag.  
Møde med vandværkerne forventes ultimo 2017 
Forventes vedtaget ultimo 2018 
Løbende status til Vandrådet 
Silkeborg Kommune vil løbende udarbejde en status til Vandrådet 
for kortlægningen og indsatsplanarbejdet. Denne status kan ud-
sendes sammen med referater fra Vandrådsmøderne. 
 
Silkeborg Kommune har revideret beredskabsplanen, særlig punk-
tet drikkevandsforurening, håndtering heraf, samt vil vi nu kunne 
ringe til Brand og Redning udenfor normal arbejdstid. Vandværket 
vil derefter kunne kontakte Dansk Miljørådgivning, en aftale med 
Silkeborg Kommune. 
Vandværkerne opfordres til at gå på kommunens hjemmeside og 
se den reviderede beredskabsplan med bilag. 
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Ny Vandforsyningsplan planlægges udarbejdet i 2018-2019. Alle 
vandværker vil få tilsyn med udgangen af 2017, godt datagrundlag, 
samt opdatering af vandværkernes data, bruges til ny Vandforsy-
ningsplan. 
 

6. 
Regnskab 
 

Der sendes opkrævning ud snarest. 

7. 
Ideer til fremtidige arbejds-
opgaver i Vandrådet  
 

Drifts-/administrativsamarbejder vandværker imellem, kommer i 
den nye Vandforsyningsplan. 
 

8. 
Næste møde 
 

27/11 2017 

9. 
Eventuelt 
 

 

 
 
 
 
____________________ _____________________ __________________ 
Jørgen Kjeldmand Jensen Kjær Holm Andreasen Bent Hollegaard 
 
 
____________________ _____________________ __________________  
Klaus Kirkegaard Harald Person Niels Kristensen  
 
 
____________________ _____________________ __________________ 
Henning Balle Henning Harder Lars Viby Mogensen 


