
Referat fra vandrådsmøde mandag d.3 december 2018. 

 

1. Velkomst ved Carsten Jensen, derefter en kort beretning fra regionsmøde i Åbybro.  

(Se vedhæftede bilag). 

 

2. Godkendt 

 

3. Jens Christian fra Team Vand & Jord Hjørring kommune præsenterede den nye team leder 

Christina J. Rosenkilde. 

Han fortalte om det nye kontrolprogram for prøvetagning der var på vej ud til 

vandværkerne, han ønskede gerne at modtage tilbagemelding hvis der var tingman ikke var 

tilfreds med, så vil man prøve at se på det, hvis det kan ændres indenfor bekendtgørelsen. 

De fleste prøver hos forbrugerne var stadig ok og de få der var problemer med blev ok 

efter ny prøvetagning med flos. 

Der var utilfredshed fra flere vandværkers side med at man ikke må udtage prøver med flos 

første gang 

Husk vand indberetning, der kommer en sms som reminder, (husk at udfylde alle punkter). 

Husk at indhente tilladelse hos kommunen ved større ændringer på vandværket. 

Vedrørende den nye vandforsyningsplan vil alle vandværker blive kontaktet og udspurgt 

om deres overvejelser deromkring, efterfølgende vil der komme et spørgeskema i løbet af 

2019 der skal udfyldes. 

Indsatsplanen for Løkken og Bredkær blev godkendt af kommunen i august, nu arbejdes 

der på indsatsplan for Em, Hundelev, Lørslev og Stenhøj. 

Se evt. kommunens hjemmeside og søg linket for indsatsplaner. 

Der var ønske fra flere vandværker om mulighed for at sprede prøveudtagningen over en 

længere periode, da de nye boringsprøver er meget bekostelige og derved er en meget stor 

økonomisk belastning især for mindre vandværker. 

Der blev også talt om muligheden for at Hjørring Vandråds medlemmer kunne søge en 

fælles pris hos et prøveudtagningsfirma, og derved opnå en bedre pris, Vandrådet tager 

dette op i 2019. 

Der blev også fortalt om muligheden for at mindske antallet af de ting der skal tages prøve 

af i boringsprøver hvis der ved 3 prøvetagninger i træk ikke er påvist overskridelser. 



4. Carsten Jensen fortalte om forskellige muligheder for sms varsling, der var blandt andet et 

firma der henvendte sig til foreninger der havde en abonnements pris på 350,00 kr. pr. 

måned + en pris pr sendt sms. 

 

Tommy fra Hjørring Vandselskab ville gerne stille deres sms varsling til rådighed hvis et 

vandværk havde alvorlige problemer, de 5 første gange dette ville blive nødvendigt vil blive 

et parameter for om der fremadrettet var en mulighed at benytte vandselskabets system 

samt prissætning for dette. 

Hvis vandværkerne har noget der skal sendes ud så kontakt Lise hos Hjørring Vandselskab. 

 

5. Torkild Hjørring Vandråds webmaster stopper med dette job ved udgangen af 2019, så 

vandrådet må i løbet af året finde en ny løsning til opdatering af rådets hjemmeside. 

 

Tomme fortalte om en sag Hjørring Vandselskab tabte i landsretten men vandt i højesteret 

8. november 2018 over Skat som derved skulle betale sagsomkostningerne samt en 

besparelse for Vandselskabet på 4.000.000,- kr. udfaldet af denne sag kan få stor betydning 

for andre større forsyningsselskaber. 

 

 

 

Referent Jens Søndergård. 

 

 


