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Referat af 10. møde med bestyrelsen for Vandrådet 5/5 2011
Til stede: Poul Arne Hansen, Palle Christensen, Ole Krogh Pedersen, Henning Larsen fra bestyrelsen og
Johannes Lundsfryd, Anne Grete Pedersen, Henning Leth og Rikke Clausen (punkt
4) fra Middelfart Kommune
Afbud:
Ingen
REFERAT
1. Velkomst og godkendelse af referat
Referat af mødet den 23. november 2010 blev godkendt
2. Vandforsyningsplanen endelig vedtaget 2/5
Vandforsyningsplanen er nu endelig godkendt i byrådet og skal rettes til i overensstemmelse med de besluttede ændringer. Herefter skal den offentliggøres og alle vandværker får et nyt eksemplar.
På et punkt er der politisk sket ændringer: Retningslinje 8 vedr. indvindingsreserve,
hvor reserven blev sat ned fra 25% til 20%, som er den sats som de øvrige kommuner
i trekantsområdet bruger.
Det har været en lang proces, men der var enighed om, at den har været god og udbytterig. Johannes udtrykte tilfredshed med det store arbejde, som bestyrelsen og
vandværkerne har lagt i at komme med et gennemarbejdet høringssvar. Palle roste
kommunen for dets arbejde set i lyset af at kun 8 kommuner har fået vedtaget en
vandforsyningsplan, samt indsatsplan, og mange kommuner ikke har fået en tilsvarende dialog med vandværkerne som Middelfart Kommune.
Planen indeholder en række opgaver for Middelfart Kommune og ikke mindst for vandværkerne:
- Systematisk styringsværktøj til vandværkernes ledelse,
- Revision af vandværkernes analyseprogrammer,
- Handleplaner for opfyldelse af målene og retningslinjerne, samt lever op til en god
stand for bygninger, maskiner og hygiejne
- Samlet kort over ledningsnet, herunder forbindelsesledninger mellem vandværkerne
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- Systematisk styringsværktøj til vandværkernes ledelse
- Vandforsyningsplanen er vedtaget, hvilke opgaver ligger foran os
- Forbrugerinformation fra vandværkerne jf. kapitel 7 i bekendtgørelse om vandkvalitet
og tilsyn med vandforsyningsanlæg (udkast i høring)

4. Gensidig orientering siden sidst
Rikke Clausen gennemgik kort forløbet af de kvalitetsproblemer, som Udby Rolund og
Føns og Omegnes Vandværk fik ved anvendelse af koks som filtermateriale. Kimtal ved
22 og 37 oC blev meget høje, som udløste en kogeanbefaling. Kimtallet er nu faldet så
meget at kogeanbefalingen er afblæst og kimtallet forventes at være under grænseværdien ved næste prøveudtagning.
Forløbet har vist, dels hvor vigtig en lokal beredskabsplan er, dels at det er helt nødvendigt at vandværket reagerer hurtigt og selvstændigt på forhøjede analyseresultater
og dels, men ikke mindst, hvor vigtigt det er, at have en nødvandsforsyning.
Forløbet har endvidere skabt en procedure for, hvordan næste filterskift skal ske. Koksene skal analyseres FØR ibrugtagning og ikke efter. Udby Rolund og Føns og Omegns
Vandværk har ingen robust nødvandsforsyning. Der pågår i øjeblikket diskussioner om,
hvordan der kan skabes nødvandsforsyning, og det diskuteres også, om værket kan bestå i en længere årrække.
Kommunens hjemmeside om drikkevand er nu gået i luften. Alle synes indholdet er
godt og relevant, men at finde frem til oplysningerne er vanskeligt fordi der skal laves
mange klik. Hvis man søger på ’vand’ finder man ikke frem til siden om drikkevand.
Henning tager en snak med IT folkene om mulighederne for at gøre det lettere.
De vandværker som har en hjemmeside bliver der linket direkte til. Øvrige vandværker
kan sende materiale til Henning, så vil han liggerdet ind på vandværkets side. Materiale
kunne være oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kontaktperson, takstblad, forbrugerinformation mv.
Kommunen skal på tilsyn med vandværker her i 2011. Udover det teknisk hygiejniske
syn vil der i år blive lagt op til at gennemgå vandforsyningsplanen sammen med vandværket. Hvilke ting berører jeres vandværk. Dette er tænkt som en start på at udarbejde handleplan for vandværket.
I forbindelse med tilsynet vil der i år blive udleveret/fremsendt et skema til undersøgelse af tilfredsheden med tilsynet. Tilfredshedsundersøgelsen er en del af kommunens
kvalitetsprocedure. Der var stor opbakning til dette.
Middelfart Kommune har fået revideret sin administrationspraksis for bibeholdelse af
gamle brønde og boringer til erhvervsmæssig formål. Tilladelse gives kun hvis det er til
erhversmæssig formål, ikke ligger i indvindingsopland til vandværksboringer og ikke
ligger i beskyttelsesområder for sø og vandløb. De to sidste dog ud fra en konkret vurdering.
Tidsplan for indsatsplanlægningen er som følger: Nørre Aaby (Nørre Aaby, Balslev, Udby-Rolund, Ejby og Asperup-Roerslev Mark Vandværker) i 2014, Nordfyn (Brenderup,
Harndrup, Fjelsted, Ejby og Hønnerup Vandværker, samt Mejlskov, Holse Ore, Skovsgårde, Andebølle, Etterup Grønnemose og Rørup Vandværker) i 2015 og øvrige vandværker i 2016. Der sendes brev til Grundvandsforum om den nye tidsplan, samt indkalde til møde, når det er relevant.
Vandrådet har afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsen blev genvalgt
I forbindelse med Naturens dag er der aftalt et tema, som blev ’vand’ (spildevand,
overfladevand og drikkevand). Der var stor opbakning til at deltage.
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5. Eventuelt.
Næste møde i Grundvandsforum når der er noget nyt
Næste møde med vandværkerne er den 21. september 2011 kl. 19 – 22
Næste møde med bestyrelsen for Vandrådet er den 23. november 2011 kl. 16:30 - 18

Venlig hilsen
Henning Leth
Miljømedarbejder
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