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REFERAT
1. Velkomst og godkendelse af referat
Johannes Lundsfryd har meldt afbud, så Palle var ordstyrer
Referat af mødet den 5. maj 2011 blev godkendt
Referat fra stormødet den 21. september 2011 blev godkendt. Referatet blev efterlyst,
da man mente det ikke var udsendt. Kopi blev runddelt. Det kan oplyses at referat med
bilag er blevet udsendt til alle formænd.
2. Opfølgning på stormødet med vandværkerne den 21. september
Mødet var velbesøgt og emnerne relevante og gode, men punkt 3 om foreløbig brugertilfredshedsundersøgelsen burde være udsat, idet alle vandværker ikke havde givet tilbagemelding.
OPS! Ny regler om Forbrugerinformationen jf. §28 i Tilsynsbekendtgørelsen:
Vandværker skal mindst én gang om året opdatere informationen nævnt i §
28, stk. 1. Informationen i § 28, stk. 1 nr. 1 og 6 skal være tilgængelig på
vandværkes hjemmeside eller mindst én gang om året offentliggøres i et trykt
medie. Det skal fremgå af det offentliggjorte hvor og hvordan forbrugeren kan
indhente yderligere oplysninger i § 28 stk. 1 nr. 2 – 5.
Der var opbakning til, at emnet til næste stormøde i september 2012 vil være Fastsættelse af takster og Takstblad.
3. Fællesregulativ for vandværkerne i Middelfart Kommune
Mange regulativer trænger til at blive opdateret! De fleste vandværker bakker op om et
fællesregulativ evt. med et afsnit/bilag med særbestemmelser for det enkelte vandværk.
Forvaltningen har tænk sig i det nye år at sende et brev ud til alle vandværker bilagt
Normalregulativet fra FVD med en opfordring til at gennemgå regulativet. Hvis det er
dækkende for vandværket fremsendes der en ansøgning hvor dette meddeles. Hvis
vandværket finder at der skal være ændringer fremsendes ansøgning med angivelse af
ændringerne.

Vandrådets bestyrelse bakkede op om dette initiativ om udarbejdelse af et fællesregulativ.
4. Beskyttelseszone på 25 meter
En vejledning skulle være på trapperne, men er endnu ikke udsendt. Så snart forvaltningen får vejledningen vil den blive sendt ud til alle vandværker
5. Gensidig orientering siden sidst
Beredskab for Vandforsyningen ligger i udkast og vil blive godkendt på det førstkommende møde for Miljø- og Energiudvalget i januar. Nar udkastet er færdigt sendes det i
høring hos bestyrelsen for Vandrådet inden det forelægges politikerne
.
Alle takster er godkendt med bemærkninger og anbefalinger til hvert enkelt vandværk.
Særligt skal der gøres opmærksom på, at hvis vandværket i takstbladet skriver f.eks.
’Over 10.000 m3 forhandles en aftale’, ’betales efter kostpris’ og ’større stikledninger –
priser oplyses af vandværket’ så skal dette tilslutnings(anlægs)bidrag i hvert enkelt tilfælde godkendes af Middelfart Kommune før de kan være gældende/lovlige. Derfor har
Middelfart Kommune anbefalet at der i disse tilfælde på takstbladet anføres følgende:
’Anlægsbidrag for en ejendomsgruppe der bestemmes af vandværkets bestyrelse i hvert
enkelt tilfælde skal godkendes af Middelfart Kommune’. Ovennævnte er bekræftet af
kommunens jurist. Palle vil undersøge dette hos FVD.
Indberetning 2011 af vandmængder og pejlinger vil fremover ske via web på kommunens hjemmeside. Det forventes at der udsendes en meddelelse om dette via brev medio december 2011. Vandværker eller erhvervsindvindere, som ikke kan finde ud af at
indberette vi web kan få lov til at indberette via papirskema på sædvanlig vis.
Vandrådet er meget tilfreds med arbejdet i bestyrelsen og samarbejdet med kommunen. Det er langt fra tilfældet ude i det ganske land. Samtidig er der mange vandværker som deltager på møderne, som f.eks. her sidst på stormødet, hvor der blev sat rekord.
6. Eventuelt.
Næste møde i Grundvandsforum når der er noget nyt
Næste møde med vandværkerne er 19. september 2012 kl. 19 – 22
Næste møde med bestyrelsen for Vandrådet er 23. maj og 21. november 2012 kl.
16:30 - 18

Venlig hilsen
Henning Leth
Miljømedarbejder
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