
Referat møde i vandrådet d. 03032008. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra d. 12 12 2007 
2. Orientering ved Søren 
3. Orientering fra Beredskabschefen 
4. Orientering fra kommunen Knud Mikkelse/Viggo Larsen 
5. El priser på kontrakt ved Energi Nord. 
6. Grundfos ved Lars Bøgelund. 
7.Behanling af det medsendte spørgeskema. 
8 Evt. 
9 næste møde. 
 
 
1. Referat blev godkendt, dog havde Hjørring Vandselskab APS ikke modtaget noget. 
2. Der var tilsyneladende blev udskyllet brandhaner uden orientering eller også var den blevet givet til de 
forkerte, i debatten kom det frem at der måske også kunne være en lille brist intern på vanværket 
omkring kommunikationen. Søren bad blot til at alle forsøgte at undgå at der var alarmer der gik pga 
manglende orientering ved udskylling af brandhaner. 
3. Der skulle komme udkast til beredsskabplaner i uge 11. 
4. KnudMikkelsen orienterede omkring grundvandsrådets sammensætning og arbejdet. 
Der er holdt første møde d. 15 01 2008 hvor rådets arbejde blev gennemgået. 
På næste møde i grundvandsrådet skal fremdriften i de allerede vedtagne indsatsplaner drøftes. 
Kommunen har grundstenen til vandforsyningsplaner. 
Viggo Larsen orienterede omkring indberetningsskemaets udfyldning. 
I den efterfølgende diskussion lovede Viggo at gøre skemaet tydeligere og sætte kommentar på til hjælp 
ved udfyldningen. 
Vedr. ringforbindelse har kommunen bedt Atletech om at lave en overordnet plan. 
Kommunen betaler for dette. Der vil nok komme henvendelse til de berørte vandværker fra Atletech. 
Der er skrevet fra kommunen til de berørte vandværker omkring denne henvendelse. 
På mødet blev det drøftet betaling af omkostninger ved ringforbindelse 
Ivar Nielsen advarede omkring at oprette en fond til formålet, da det er hans erfaring at der kan være et 
stort pengetab i en sådan, men opfordrede til at det var de berørte vandværker der tog omkostningen på 
deres skuldre. 
 
Sløjfning af brøde og boringer: 
Kender man til nogle der ikke bliver brugt, så kan de indberettes til Miljø og Naturkontoret. 
Diskussion omkring betaling for arbejdet med sløjfningen. Lovgivning siden 2001 om at arbejdet skal 
udføres af brøndborer. Det bør nok undersøges grundigt om ikke der er lovhjemmel til at det er ejeren 
der skal betale uanset evt. ejerskift i mellemtiden. 
Hjørring vandselskab har betalt for sløjfning i ders indvindingsområde. 
Egen vandforsyning til havevanding m.m. vil fremadrettet komme under samme kontrol som forsyning til 
drikkevand, så bliver det smuthul nok lukket. 
Em Vandværk mente at opgaven burde prioteres, således at indvindsområdet blev renset først for 
udlukkede boringer og brøde. 
Det aftaltes at Viggo sender skema ud til vandværker om oplysninger angående de sidste 10 års 
tilslutninger til vandværkerne, for at få startet i denne rækkefølge. 
 
5 Energi Nord gav en fyldig orientering omkring de forskellige muligheder for størmkøb. 
Der blev orienteret om fordele og ulemper. 



Det blev aftalt at de af vandrådets værker der melder sig til vil få det samme i rabat. De skal blot oplyse 
at de er medlemmer af Hjørring Vandråd. 
 
6. Lars Bøgelund gav en fyldig orientering omkring Grundfos pumper m.m. 
Ligeledes kunne der her måske blive tale om ikke udvæsentlige strømbesparelse hvis det er de rigtige 
pumper der monteres. Grundfos er altid villige til at hjælpe omkring pumpesammensætning, også i 
samarbejde med værkets brøndborer. 
7. Regulativet vil blive gennemgået på næste møde, da der var usikkerhed omkring udfyldelse af 
spørgeskemaet. 
8. Lars orienterede omkring forskellen ved et I/S / AMBA. Det er muligvis indberetningskrav omkring cpr 
nr. på alle i I/S 
Næste møde er aftalt til 09 06 2008.  


