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Referat af stormøde 21. september 2011 med vandværkerne i Middelfart Kommune
Til stede var:
Asperup-Roerslev Mark

Balslev
Brenderup

Båring Asperup
Ejby

Emtekær-Tanderup
Fjelsted

Føns og Omegn
Gelsted
Gelsted Tårup

Harndrup

Husby-Sdr. Aaby
Lunghøj

Finn Kristiansen
Peter Andersen
Arne Andreasen
Leif Fischer
Thomas Davidsen
Bent Edlefsen
Peder Thorsen
Marie Heebøll
Jacob Hansen
Niels Bebe
Karl Jørgen Dragmose-Hansen
Hans Peter Led Hansen
Hans Peder Pedersen
Brian Ottesen
Villy Petersen
Bent Ottesen
Erling Rasmussen
Bjarne Lind
Torben G Hansen
Per Hauptmann
Jens Mortensen
Mads Christoffersen
John Trædholm
Jørgen Falkesgård
Ole Krogh Petersen
Jørgen Hansen
Niels Ebbesen
Karl Leo Jacobsen
Børge Olsen
Poul Arne Hansen
Flemming Andersen
Kim Lund

Nørre Aaby
Skrilllinge-Russelbæk
Strib

TRE-FOR Vand
Udby Rolund
Vejlby Fed
Middelfart Kommune

Karl Knudsen
Geoff. Hawkins
Kaj Andersen
Per Posselt
Henning L Larsen
Palle Christensen
Erik Kristensen
Anton Petersen
Meldt afbud
Henning Iversen
Peter Andersen
Martin Riis Jakobsen
Egon Sørensen
Hanne Laursen
Kaj Piilgaard Nielsen
Anne G. Petersen
Henning Leth
Winni Lassen
Rikke Clausen

REFERAT
1. Velkomst
Næstformand Kaj Piilgaard i Miljø- og Energiudvalget bød velkommen
2. Vandforsyningsplan for Middelfart Kommune
Vandforsyningsplanen er nu blevet godkendt. Henning Leth gennemgik de væsentlige udfordringer/opgaver, som vandværkerne står overfor. Vedlagte overheads oplister disse emner. Bl.a. skal der laves et ledningsnet over alle vandværkers nuværende og planlagte ledningsnet i plan perioden, kontrolprogrammerne for kemisk
analyse af kvaliteten af råvand og drikkevand skal revideres på grundlag af ny viden
om trusler i oplande og vandværkerne skal løbende informere om kvaliteten af vandet f.eks. via egen hjemmeside. Middelfart Kommune overvejer til næste stormøde
at tage emnet op om taktblade og fastsættelse af takster
Forvaltningen har ved tilsyn på vandværkerne haft et dialogmøde, hvor de enkelte
vandværkers opgaver i forhold til vandforsyningsplanen er blevet opstillet. På baggrund af tilsynets resultat og vandforsyningsplanen skal der opstilles en handleplan
med en 4 årig tidsplan og de økonomiske konsekvenser heraf.
3. Foreløbig resultat af brugertilfredshedsundersøgelse af teknisk tilsyn
Jacob Høg fra firmaet Processor gennemgik det foreløbige resultater af brugertilfredshedsunder. Stadig mangler der mange skemaer fra de besøgte vandværker.
Generelt er der enighed i at forløbet at tilsynet var tilfredsstillende og især dialogen
er vigtig, samt tilsynsmedarbejdernes faglige kompetencer. Dog skal det tydeliggøres hvad forventningen er til vandværkernes forberedelse. Enkelte mente at undersøgelsen burde være elektronisk
4. Indberetning af måleroplysninger
Winni Lassen fra Middelfart Kommune/Middelfart Spildevand gennemgik den oprindelige aftale fra 2007 og den specifikke form som data’erne skal fremsendes i.
Brenderup Vandværk havde fået lovet at de kunne bruge deres egne numre, men
Winni præciserede at målernummer skal bruges.
Aftalen og en vejledning i hvilke data og et eksempel sendes med referatet ud.
5. Information til forbrugerne
Rikke Clausen gennemgik lovgivningen og den kommende ændring om benyttelse af
hjemmeside. Oplægget vedlægges dette referat.
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6. Beskyttelsesbælter på 25 m omkring boringer
Rikke Clausen gennemgik reglerne på området. Oplægget vedlægges dette referat.
Der er stadig nogle uafklarede spørgsmål. Der arbejdes fra Naturstyrelsens side på
en vejledning på området. Forvaltningen vil give svar til vandværkerne, når der er
afklaring på spørgsmålene
7. Forureningssager fra medierne
Der har været en del sager i medierne på det seneste. Palle Christensen opfordrede
til at få en uvildig gennemgang af sit vandværk, som kan resultere i en statusrapport over fejl, mangler, risiko, vedligeholdelse mv. Gennemgangen kunne ske sammen med et andet vandværk for at se anlægget med andre øjne. Åbne filtre er sårbare.
8. Afslutning
Kaj Piilgaard afsluttede med at præcisere at med dialog kan man nå langt. Takkede
for det store fremmøde og for vandværkernes frivillige engagement i at forsyne
borgerne med godt drikkevand.

Venlig hilsen
Henning Leth
Miljømedabejder
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