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5. Nedsættelse af koordinationsforum på grundvandsområdet 

Resumé 
Der foreslås oprettet et Grundvandsråd i Hjørring Kommune, som skal bistå 
Kommunalbestyrelsen ved udarbejdelsen af indsatsplaner og sikre samarbejde 
på vandforsyningsområdet i øvrigt. Der skal tages stilling til rådets 
sammensætning og forretningsorden for rådet. 

Sagsfremstilling 
I henhold til Vandforsyningslovens § 12, skal Hjørring Kommune nedsætte et 
koordinationsforum, som skal bistå Kommunalbestyrelsen ved udarbejdelsen af 
indsatsplaner og sikre samarbejde på vandforsyningsområdet i øvrigt. 
  
I Nordjyllands Amt var der indtil årsskiftet nedsat et koordinationsforum 
(Grundvandsråd), der bestod af en politisk  og en teknisk del. I den politiske del 
var der repræsentanter fra Amtsrådet, Kommuneforeningen, 
Landboforeningerne/Dansk familiebrug, Danmarks Private Vandværker, 
Skovbruget, Danmarks Naturfredningsforening og Embedslægeinstitutionen. I 
den tekniske del var der repræsentanter for Teknik og Miljø, 
Kommuneforeningen (kommunale vandværker), landbrugskonsulenter, private 
vandværker, skovbruget og embedslægeinstitutionen. Rådet afholdt 4 årlige 
møder, hvoraf 2 havde politisk deltagelse.  
  
Et kommunalt koordinationsforum skal bistå Kommunalbestyrelsen ved 
udarbejdelsen af indsatsplaner og sikre samarbejde på vandforsyningsområdet i 
øvrigt. Ifølge Vandforsyningsloven skal et koordinationsforum bestå af 
repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, 
jordbruget, industri og eventuelle andre relevante parter i kommunen. Hvis en 
indsatsplan udarbejdes i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, skal 
koordinationsforum omfatte de involverede kommunalbestyrelser. 
  
Administrationen foreslår, at der oprettes et koordinationsforum, kaldet Hjørring 
Kommunes Grundvandsråd. Da alle sager vedrørende indsatsplaner m.v. der 
skal behandles i Grundvandsrådet, også skal behandles i Plan- og Miljøudvalget, 
foreslår administrationen, at rådet alene består af administrative repræsentanter.  
Der vil dog altid være mulighed for fælles møder mellem Plan- og Miljøudvalget 
og Grundvandsområdet. Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for 
rådet. Jfr. Bilag 1. Af dette fremgår endvidere, hvilke institutioner og 
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organisationer, der som udgangspunkt foreslås som deltagere i rådet. Endelig 
foreslås, at administrationens repræsentant bliver født formand for rådet og 
varetager sekretærfunktionen. 

Lovgrundlag 
Vandforsyningslovens § 12. 

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
Grundvandsrådet skal være med til at rådgive om rent vand til kommunens 
borgere i fremtiden. 
  
  
Bilag 

1. Forslag til forretningsorden 3. september 2007. 
 
 
Direktøren for Teknik- & Miljøområdet indstiller, 
§ at der oprettes et Hjørring Kommunes Grundvandsråd, som alene 

har administrativ repræsentation, og   
§ at vedlagte forslag til forretningsorden godkendes. 

Beslutning 
Plan- og Miljøudvalget godkendte indstillingen. 
  
Henning Sigsgaard deltog ikke i mødet. 
  
 


