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Til
Private almene vandværker 
i Hedensted Kommune 

5.4.2017

Invitation til vandværksmøde 2017

Hedensted Kommune, Udvalget for Teknik og Udvalget for Fritid & Fællesskab ønsker at 
invitere samtlige private almene vandværker i kommunen til det årlige fælles vand-
værksmøde.

Formålet med mødet er at samle vandværkerne til fælles dialog og erfaringsudveksling. 

Mødet foregår i Ørum-Daugård Multicenter, Gl. Vejlevej 47, 8721Daugård.

Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 19.00 til 21.30

FORELØBIGE DAGSORDEN 

1. Velkomst v/ Lene Tingleff, formand for Udvalget for Teknik 

2. Hedensted Spildevand A/S kan tilbyde drifts- og administrativ hjælp til vandvær-
kerne (f.eks. service/vedligehold, vagtordning, opkrævning, regnskab mv) v/Ole 
Pedersen, Hedensted Spildevand A/S

3. Emner fra vandværkerne:

- Renovering af ældre vandværker, krav til håndværkere, maling mv. (Kragelund 
Vandværk

- Sammenkobling af vandværker, opmærksomhedspunkter! (Kragelund Vand-
værk)

- Vandmålere analoge/digitale fordele og ulemper (Kragelund Vandværk)

- Kalk i vandværksvand, fordele og ulemper ved behandling (Kragelund Vand-
værk)

- Beredskabets adgang til vandværker. (Stenderup Vandværk)

4. Kort nyt v/ Bettina Lund

5. Boringsnære beskyttelsesområder. Kan og vil vi bruge dem? v/ Bettina Lund

6. Rettigheder/pligter i vandværkers forsyningsområder v/Bettina Lund

7. Drikkevandsforureninger på vandværker v/Peter Svane-Knudsen

8. Indsatsplaner og regulering af landbruget i forhold til kvælstof v/Annette Pihl Pe-
dersen og Peter Svane Knudsen

9. KOordinationsforum for VAndforsyning i Hedensted Kommune (KOVA) v/Peter 
Svane-Knudsen



2

10.Eventuelt? 

Har I andre forslag til dagsordenen, så send det til mig senest sammen med til-
meldingen til mødet. På grundlag af ovenstående og de indkomne forslag vil der 
evt. blive lavet en revideret dagsorden, som præsenteres på mødet. De vandvær-
ker, hvor jeg har en mail-adresse vil få fremsendt en opdateret dagsorden, hvis 
der er ændringer til ovenstående dagsorden.

Vi håber, at alle vandværker vil deltage. Vi vil bede jer begrænse antallet til 2 re-
præsentanter fra hvert vandværk. 

VIGTIG! Jeg vil gerne have tilmelding til mødet med deltagerantal senest tirsdag 
den 2. maj 2017 på tlf. 7975 5623 eller pr. mail: bettina.lund@hedensted.dk, eller til 
Gitte Jensen 7975 5679, mail: Gitte.K.Jensen@Hedensted.dk  
Der vil blive serveret øl/vand samt kaffe og brød.

Med venlig hilsen

Bettina Lund
Ingeniør
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