
Ordinær Vandrådsmøde d. 14. oktober. Hjørring Kro 
 

 

Formanden bød velkommen og nævnede at alle vandværker er repræsenteret ved mødet. 

der blev budt velkommen til Team vand og jord med Jens Chr. og Knud Mikkelsen fra 

Hjørring kommune samt John- og Knud Zindel fra AMTech Aqua miljø. 

 

Referatet fra d 29/5-13  er godkendt. 

 

Orientering fra AMTech 

John Zindel fortalte og viste hvordan kalkknusning i vandrør med Ultralyd virker og hvad 

det kan med vandet. Der blev vist forskellige forsøgsresultater og test. 

Systemet laver Calsit krystaller om til Agronit som ikke hænger sammen i samme grad 

som Calsitten. Dvs. at kalk ophobningen bliver reduceret med 70% da det ikke hænger 

sammen og udskilles igen igennem vandforbruget. 

Tommelfingerpriser er ca. 350-400 kr. pr. forbruger i anskaffelse for anlægget. Der er 

ingen vedligeholdelse på systemet. Elforbruget vil ligge på 150-400 kr. for 1500 

forbrugere. Systemet kan forebygge Legio Nella. 

Ultralyden forplanter sig igennem vandet i helt op til 10 km rørføring. 

Professor Martin Chaplin har skrevet nogle artikler omkring Arginit og Calsit i drikkevand. 

Der blev tilbudt at hvis vi kan finde et egnet vandværk er AmTech villige til at køre et 

forsøg UB. 

 

 

Team vand og jord  ved Knud Mikkelsen orienterede omkring afgået medarbejdere i deres 

afdeling og det betyder at årets vandværkssyn kun bliver begrænset i år. 

Der kommer nye regler for vandforsyningen som vi vil høre nærmere om i den nærmeste 

fremtid, men der er ikke de store ændringer. 

Jens Chr. informerede omkring grundvandskortlægningen er der ikke kommet svar fra så 

vi kan komme i gang med indsatsplaner. 

Grundvandsbeskyttelsesprojektet som der var søgt midler til er så småt gået i gang. Den 

20. november er der informationsmøde hvor Rambøll er med som konsulent. 

Fornyelse af indvindingstilladelser er ikke godkendt formeldt da indsatsplanerne ikke er 

færdige endnu. Der arbejdes på en opbygning af en Grundvandsmodel, som kan bruges i 

praksis. 

 

 

Der blev fremlagt lidt af Knud Mikkelsen omkring Hjørring Vandselskabs situation hvor de 

er klemte med hensyn til nye indvindingsområder og forbud mod at opføre nye 

industriområder i Hjørring.  

 

 



Der skal laves en ny aftale omkring prøvetagning som måske skal sendes i udbud igen 

hvis vi ønsker det, eller om vi skal fortsætte i den gamle ordning. 

 

 

Motoriserede køretøjer over 12 HK som eks. plæneklippere og traktorer er ikke forsikret på 

værket så der skal tegnes en separat police på disse. 

 

 

Vi skal have IR fotograferet vores tavler igen, men prøver at få det udsat i et år. Vi hører 

fra forsikringen på et senere tidspunkt. 

 

 

 

Jørgen Krog Andersen  berettede omkring Kurser i Vandværksledelse, Teknik og Hygiejne 

som består af 3 kursusdage hvor det ene er på vandværket. 

 

4. nov.  Teknik    16-22 

5. nov. Hygiejne  19-22 

6-7-8 nov.  På vandværkerne 

18. nov. Aflevering  19-22 

 

Der må meget gerne inviteres andre vandværker med ud på sit eget værk. 

Program er sendt ud til de interesserede værker. 

Der bruges ”dropbox” til alle dokumenter og bekendtgørelser. 

Der blev vist et eksempel på en side på "www.mitdrikkevand.dk" 

 

Evt. 

Der er julemøde med frokost d. 9. december. på Hjørring kro kl. 1800 

 

 

 

Referent: Carsten Lanzky Jensen 

 


