
          Referat fra ordinært vandrådsmøde mandag d. 4. juni 2018. 

 

1. Velkomst ved Carsten Jensen. 

 

2. Referat godkendt. 

 

3. Knud Mikkelsen fra Team Vand & Jord orienterede om udkast til den reviderede udgave af 

bekendtgørelse for vandkvalitet, der bl.a. foreslår test af nyt stof i boringsprøver, stoffet 

hedder 124-triazol, samt en ny paragraf i bekendtgørelsen så alle nye giftstoffer 

automatisk indgår i bekendtgørelsen og dermed kommer med i fremtidige prøver.  

Nyt for enkeltmandsforsyninger der udpumper mindre end 10 m3 pr. døgn, som nu ikke er 

underlagt tilsyn, vil i fremtiden blive kommunernes pligt at føre tilsyn med. 

 

Beredskabsplan/akutplan, der præciseres vigtigheden af at man kan få fat i en kompetent 

person i vandværket ved forureninger samt manglende vandforsyning, Team Vand & Jord 

vil teste muligheden for at få fat i de enkelte vandværker i disse situationer i løbet af året. 

 

Knud Mikkelsen stopper sit virke i Team Vand & Jord pr. 1/9 2018, da han har nået 

pensionsalderen, i den forbindelse afholdes der en reception fredag d. 22. juni. Der er ikke 

fundet en afløser endnu, det sker i løbet af efteråret indtil da vil Lotte Vang varetage Knud 

opgaver. 

   

4. Lars Klint Mogensen fra Geopartner fortalte om de mange områder Geopartner arbejder 

med, der i blandt de krav der stilles til kortmateriale i henhold til ny LER lov som trådte i 

kraft 1/1 2018 nogle af de vigtigste punkter er; 

Øge forsynings sikkerhed.  

Undgå grave skader.  

Samme data type/format fra alle. 

2 timer fra forespørgsel til svar. 

Mulighed for at bruge tomme rør der i forvejen er nedgravet. 

 

For ledningsejere betyder det; 

Alle kort skal digitaliseres. 

Alle kort vektoriseres. 

Der skal fastlægges forskellige præcisions angivelser for forskellige lednings typer. 

 

Alt dette kan være en stor opgave for de enkelte ledningsejere så man har ca. 3½ år til at få 

tingene på plads. 

Geopartner har mulighed for at lave alle faser som er tilknyttet den nye LER lov. 

Prisen for at Geopartner besvarer forespørgsler for ledningsejere er ca. 3000,00 kr. pr. år. 



 

Man kan selv finde stof omkring ny LER lov, hvis man søger på følgende adr: 

Ler.dk/om 

Ler.dk/faglerlov 

Efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/januar-2018/faerregravearbejder-paa-vej/ 

 

5. Niels Nørregaard Nielsen fra Nordenergi Teknik fortalte lidt om hvad de kunne tilbyde 

omkring kortlægning og web løsninger. De var stort set i stand til at udføre alle opgaver i 

forbindelse med overgang til ny LER lov ligesom Geopartner, de fremhævede også deres 

GM-GIS som er en offline mobil/tablet løsning man kan bruge i situationer hvor der er 

dårlig eller ingen netforbindelse, alle funktioner i kortet kan benyttes offline. 

Prisen for at få Nordenergi Teknik til at besvare forespørgsler for ledningsejere er ca. 

7500,00 kr. pr. år. 

 

6. Der blev foretaget en lille ”workshop” for at finde fremtidige emner til vandrådsmøder. 

Forslagene kigger bestyrelsen på. 

  

 

Næste vandrådsmøde er d. 17/9 2018 kl. 19:00 på Åstrupvej i Hjørring. 

 

 

Referant Jens Søndergård. 

 

 

 

 

                                      

 


