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Tilstede:  Jørgen Kjeldmand Jensen (JKJ), Jan H. Pedersen (JHP), Bent Hollegaard ( BHO), 
Klaus Kirkegaard (KK), John Duch (JD), Niels Kristensen (NK), Henning Balle (HB) 

 Henning Harder (HH), Lars Viby Mogensen (LVM) 
 
Afbud:  

 

Gæster:  

   

 

Dagsorden  
Vandrådsmøde den 
16.12 2015, kl. 19.00 

 
Referat: 

1. 
Referat fra sidst - under-
skrift 
 

Referat underskrevet 

2. 
Status skemaer okkerslam 
 

Har fået spørgeskemaer tilbage fra 16 vandværker med okkerslam, 
samt svar fra flere vandværker der ingen bundfældning har. 
Der er ca. 45 tons om året for nuværende. Der er 2 vandværker, 
Them og Fårvang som har lige har og er i gang med etablering af 
okkerslambundfældningstanke. 
Vandrådet, JKL og BHO, undersøger pris på bortskaffelse af ok-
kerslam pr. tons. 
 

3. 
Afregning måleroplysninger 
 

HH og JKL har været til møde med Silkeborg Forsyning omkring 
prissætning af måleroplysninger til Silkeborg Spildevand til dags 
dato 2 gange. 
Silkeborg Forsyning har sendt brev ud til samtlige vandværker om-
kring dommen fra Bornholm Kommune. 
21 vandværker opkræver selv vandafgift, ca. 11.000 måler, Silke-
borg Forsyning har ca. 4.900 målere, som de opkræver vandafgif-
ten for. 
Der er møde med Silkeborg Forsyning torsdag 17/12. Aftalt en for-
handlingspris på 20 kr. pr. vandmåler. 
En anbefalingspris pr. vandmåler vil være på min. 15 kr. for at 
Vandrådet vil anbefale medlemsvandværkerne at de enkelte vand-
værker accepterer en aftale. 
 

4. 
Nyt fælles regulativ 
 

Fælles regulativet er fra 2009, Silkeborg Kommune har luftet tan-
ken om et nyt fælles regulativ. 
Vandrådet anbefaler opstart til et nyt regulativ i samarbejde med 
Silkeborg Kommune. 
Vandrådet har nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse, til udkast 
af ny fælles regulativ som kan sendes ud til høring hos vandvær-
kerne. 
Arbejdsgruppen består af JHP, JD og HH. 
 

5. 
Nyhedsbrev til medlemmer-
ne 
 

Vandrådet udsender et nyhedsbrev til medlemsvandværkerne når 
der er nyt efter bestyrelsesmøder, høringssvar, indgåede forslag til 
generelle aftaler, mv. 
BHO udfærdiger nyhedsbreve som sendes til KK som udsender 
brevet via mail. 
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6. 
Regnskab 
 

Alle medlemsvandværker af Vandrådet har betalt kontingent for 
2015. 
KK er ved at være klar til udkast til regnskab. 
 

7. 
Orientering fra koordinati-
onsforum 
 

Mødet gik meget på erstatning til BNBO og indsatsplanerne til 
vandværker i Funder området og Silkeborg Øst. Det ser ud til at 
Silkeborg Kommune har en meget realistisk tilgang til erstatning og 
restriktioner i oplandet til vandværkerne. 
 

8. 
Næste møde 
 

Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 19.00 

9. 
Eventuelt 
 

Regionsvandrådsmøde 3. februar kl. 18.00, Årslev Kro, JKL, HH og 
BHO deltager, 
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