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Referat af 9. møde med bestyrelsen for Vandrådet 23/11 2010
Til stede: Poul Arne Hansen, Palle Christensen, Ole Krogh Pedersen, Henning Larsen fra bestyrelsen og
Johannes Lundsfryd Jensen, Anne Grete Pedersen og Henning Leth fra Middelfart Kommune
Afbud: Niels Bebe fra bestyrelsen
REFERAT
1. Velkomst og godkendelse af referat
Referat af mødet den 16. juni 2010 blev godkendt
2. Opfølgning og evaluering på Stormøde 20/9
Alle synes det var et rigtig godt møde og der var umiddelbare reaktioner fra deltagerne
som bekræftede dette. Emnerne var også konkrete og vedkommende
Under eventuelt blev emnet om indberetning af måleroplysninger og nye forbrugere til
Borgerservice (FAS). Der skal afdækkes hvilke problemer der er tale om. Palle Christensen tager fat i Winni Lassen i Borgerservice inden fællesmødet den 6/12, således at
emnet kan behandles på mødet med alle vandværker.
Der er ikke givet tilbagemeldinger fra vandværkerne på de lister over aktive enkeltvandindvindere og liste over gamle brønde og boringer, som forvaltningen har viden om
skal sløjfes, samt opfordring til derudover at finde flere gamle brønde og boringer i
vandværkernes forsyningsområder. Status på sløjfning er, at der er sendt en lang række påbud ud omsløjfning af gamle brønde/boringer fra den ’kendte’ liste til dem der ligger indenfor 300 m fra vandværksboringer og indenfor indvindingsoplande fra vandværksboringer. Efterfølgende tages der fat på brønde og boringer udenfor indvindingsoplande.
3. Forslag til Vandforsyningsplan 2010 - 2022
Planen er sendt i høring med frist til den 2. januar 2011. Palle vil i relation til Indsatsplanen for Middelfart-området gerne vide, hvad der kommer med i planen og ikke
kommer med i den kommende indsatsplan. Johannes Lundsfryd Jensen oplyste, at alle
kan fredagen inden mødet på kommunens hjemmeside se, hvad forvaltningen er kommet med bemærkninger om og hvad forvaltningen indstiller.
Palle havde gransket vandforsyningsplanen og vil fremlægge resultatet for vandværkernes fællesmøde den 6/12. Planen fik generelt ros fra deltagerne. Der var et ønske om
efter den 6/12 at få rettet bemærkningerne til for misforståelser og fejl. Der var enig-

hed om at aftale et møde lige efter fællesmødet og inden jul
4. Gensidig orientering siden sidst
Status revision Indsatsplan: Der bliver lige i øjeblikket arbejdet på at behandle indsigelserne og planen vil blive behandlet politisk den 8. december i Miljø- og Energiudvalget
Tilsyn og forvaltningens øvrige arbejde i 2011: Med forbehold, idet der ikke endnu er
blevet afholdt planlægningsmøde, kan det oplyses følgende opgaver: Teknisk/hygiejnisk
tilsyn med alle vandværker med eventuelle temaer, manglende tilladelser for erhvervsvandindvindere, fortsat opfølgning på drikkevandskvalitet hos enkeltvandindvindere,
fortsat påbud om sløjfning af brønde/boringer, forberedelse af opfølgning på Indsatsplan og Vandforsyningsplan
Bestyrelsens arbejde: Der er et fællesmøde med vandværker om vandforsyningsplan,
ny hjemmeside og beredskabsplan den 6/12. Beredskabsplanen mangler kun lige nogle
afklaringer i forhold til følsomme forbrugere, så skulle en skabelon for vandværkerne
være klar. Der er lavet en ny hjemmeside vandrådet.dk hvor skabelonen allerede ligger
Der arbejdes på at få lavet et mini-hygiejne-kursus i regi af FVD
Andet?
5. Eventuelt.
Det blev aftalt, at der er møde med bestyrelsen for Vandrådet i april og november
2011, samt et stormøde med vandværkerne i september 2011.
Møde med bestyrelsen for Vandrådet i Middelfart bliver den 5. maj og 23. november 2011 kl. 16:30 – 18:00
Stormøde med alle vandværker bliver den 21. september 2011 kl. 19 - 22

Venlig hilsen
Henning Leth
Miljømedarbejder
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