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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) 

Harald Person (HP), Henning Balle (HB) og Niels Kristensen (NK) 

 
 
Afbud:  

 

Gæster: Morten Madsen og Lærke T. Andersen 

   

 

Dagsorden  
Vandrådsmøde den 
27.11 2017, kl. 18.00 

 
Referat: 

1. 
Referat fra sidst 
 

Referat godkendt 

2. 
Status regulativ 
 

Forslag til revideret fælles regulativ har været til høring hos vand-
værkerne. Der er ikke fremkommet bemærkninger fra vandværker-
ne. Vandrådet sender derfor regulativet til Silkeborg Kommune til 
endelig godkendelse af Byrådet. 
 

3. 
Orientering fra Kommunen 
 

Orientering fra Silkeborg Kommune: 

• Cloridazon og nedbrydningsprodukter er fundet i 3 vand-
værker, dog ikke over grænseværdien. Vandværkerne er 
beliggende i kommunens østlige ende. 

• Status indsatsplaner. Kommunen har ikke modtaget resulta-
ter fra Staten på om beregning af grundvandsmodellen 
endnu, så arbejdet ligger lidt stille endnu, dog forventes re-
sultater i løbet af foråret 2018. 
Silkeborg Nord forventes møde med vandværkerne i slut-
ningen af 2018 og vedtagelse i slutningen af 2018. 

• Gennemgang af den nye drikkevandsbekendtgørelse.  
• Ny Vandforsyningsplan, arbejdet forventes at foregå de 

næste 2 år. I de 3 nuværende oplande Silkeborg Syd – 
Nord og Øst, afholdes opstartsmøder fra november 2017 til 
medio 2018. 
Marts -maj 2019 fremlæggelse for vandværkerne inden den 
politiske godkendelse. Forventes vedtaget med udgangen 
af 2019. 

 
4. 
Tilbud på vandanalyser 
 

Vi venter på et tilbud fra Eurofins, når vejledningen den nye drikke-
vandsbekendtgørelse kommer og kommunen melder prøvetag-
ningsprogram ud. 
 

5. 
Planlægning møde, Per-
sondataforordningen. 
 

Vandrådet inviterer til et kursus omkring Eu’s persondataforord-
ning. 
Nedsat et udvalg bestående af KK og NK til kursusdato (forslag i 
uge 4 og 5) og sted. 
 

6. Fremtidig vil vi sende e-mail til Vandrådets medlemmer som BC 
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Beskyttelse af navne på e-
mail 
 

mail. 

7. 
Orientering fra Regions-
vandrådsmødet  
 

5 medlemmer af vandrådet var til mødet. 
Der var ingen faste punkter på mødet. 
Hvert Vandråd skulle fremlægge vandrådets arbejde i det forløben-
de år. Ellers løs snak omkring drift af vandforsyning. 
 

8. 
Regnskab 
 

KK fremlagde regnskab til dags dato, et nyt medlem. 

9. 
Næste møde 
 

Mandag den 19/3 2018 

10. 
Eventuelt 
 

 

 
 
 
 
 


