
Kontaktudvalget for vandværker i Silkeborg Kommune (Vandrådet) 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Vandrådet afholdt på Tietgensvej 3, 

d. 23.10.2014 
 
 
 Deltagere: Jens Iversen(JI), Jan Pedersen (HP) John Duch (JD), Henning Harder (HH) 
                     Jørgen K. Jensen (JKJ), Bent Hollegaard (BH), Karl Ejner Nielsen (KEN), 
                     Niels Kristensen (NK), Morten Madsen (MM)  
 
Gæster: Silkeborg Kommune v/ Morten Madsen.  
                       
Ikke mødt:  
 
Afbud: John Stephensen  
 
Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
                                            2. Nyt fra Silkeborg Kommune. 
                                            3. Status på afledning af filterskyllevand. 
                                            4. Status på bortskaffelse af okkerslam. 
                                            5. Ny aftale på vandanalyser. 
                                            6. Hygiejne og driftskurser. 
                                            7. Termografering. 
                                            8. Afregning af måleroplysninger. 
                                            9. Næste møde. 
                                          10. Eventuelt. 
 
 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt. 
 

2. Der var ikke noget nyt at berette, udover man er gået i gang med at arbejde på en ny 
vandplan der skal træde i kraft fra 2017. 

 
3. MM gav en god og saglig orientering ang. Forskellige metoder til bortledning af 

filterskyllevand. Problemet med afledning af filterskyllevand er opstået ved at Silkeborg 
Forsyning har erfaret at mange vandværker afleder skyllevand til offentlig kloak og ved en 
fejl ikke har betalt afledningsafgift. Forsyningen har meddelt de berørte vandværker at man 
akter at opkræve betaling 3 år tilbage. Det har givet en del diskussion om det nu var rimelig. 
Det er endt op i at forsyningen har trukket kravet tilbage om tilbagebetalingen på 3 år. Der 
skal først betales fra 1/1 2014.                                                                                                                      
MM fremlagde 3 forskellige fremtidige metoder til afledning af skyllevand, som kommunen 
vil anvende. Det er afledning til spildevandskloak, til nedsivning eller til vandløb, men det vil 
blive en vurdering af kommunen samt en dialog med det enkelte vandværk, hvilken metode 
der egner sig bedst på det enkelte vandværk. Afledningsforholdene ved alle vandværker vil 
senest blive taget op i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelse. Vandværkerne 
kan når som helst etapeler den afløbsmetode der er bedst for det enkelte vandværk, men man 
skal i alle tilfælde have en godkendt udlednings tilladelse fra kommunen.  
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4. Bortskaffelse af okkerslam der er 2 muligheder deponi eller genanvendelse på biogasanlæg. 
Okkerslam skal efter loven deponeres på et godkendt deponi. Okkerslam fra vandværker er 
iht. affaldsbekendtgørelsen defineret som ”affald” Mineralsk affald op til 1000 mg arsen pr. 
kg. tørstof. Farligt affald over 1000 mg arsen pr. kg. tørstof. Silkeborg kommune anviser 
okkerslam til deponi hos Reno Djurs I/S (Glatved) eller til et andet godkendt modtageanlæg, 
der er optaget på Miljøstyrelsens liste. Inden aflevering skal slammet analyseres for 
minimum arsen, TOC og tørstof, analyseomfang skal aftales med Silkeborg Kommune. Krav 
til tørstofindhold skal være skovlbart = min. 20 % TS Takst for deponering hos Reno Djurs 
675,00 kr. ton ekskl. Moms. Det kan blive en kæmpe stor udfordring for at sige næsten 
umulig for vandværkerne at få hævet tørstofindholdet fra 3 % til 20 %. Ved genanvendelse i 
biogasanlæg må arsen indholdet ikke overstige 20 mg. pr. kg. Tørstof. Analyser fra 
Nørskovlund og Hvinningdal vandværker viser arsen indhold på 60 og 78 mg/kg TS. 
Genanvendelse er nok ikke mulig i Silkeborg Kommune. 

 
5. Der er indgået en ny treårig aftale med Eurofins alle vandværker får tilsendt et tilbud. 

 
6. Vedrørende de lovpligtige hygiejne og driftskurser vil Kommunen i begyndelsen af 2015 

udsende spørgeskemaer til de enkelte vandværker for få oplyst hvilke personer der har 
deltaget i kurserne. 

 
7. Der er tilbud på 1200,00 kr. på termografering af el tavler. Fra 2 firmaer et i Fredericia og et i 

Thorning. 
 

8. Vedr. afregning af måleroplysninger er det vandrådets holdning at man køre videre efter den 
eksisterende ordning indtil der foreligger en ny aftale mellem Danva og FVD. 

 
9. Bestyrelsesmøder er planlagt til: 25/2 2015. 

 
10. Eventuelt. Intet at berette. 

 
 

 
Ref. Jørgen Jensen. 


