
Referat fra vandrådsmøde d. 4/12 2017 på Hjørring Kro. 

 

1. 17 vandværker var til stede til mødet. 

 

2. Referat godkendt fra sidste møde. 

 

 

3. Helle og Signe fra Team Vand & Jord Hjørring kommune fortalte om den nye 

drikkevandsbekendtgørelse, der træder i kraft 1/1 2018. 

De største forandringer bliver, at der tages færre prøver ”fra afgang vandværk” og flere 

prøver ude på ”nettet ved forbruger”. Det er også nyt at man selv har mulighed for at 

udvælge forbrugere ude på nettet hvor vandprøven skal tages. Det er også nyt at 

vandhanen ikke må flush’s før prøvetagning, der er dog mulighed for at tage 2 prøver, en 

uden flush og en med fluhs. 

Se bilag 1 (dias fra vandrådsmødet) se bilag 2 link til ny drikkevandsbekendtgørelse. 

Team Vand & Jord udsender snarest nyt prøvetagningsskema gældende for de næste 5 år, 

efter modtagelse af skemaet er der mulighed for at tilbagemelde med ønskede 

prøvetagningssteder hos forbrugere. 

 

4. Der blev omdelt en liste man kunne skrive sig på hvis man var interesseret i at få billigere 

digitale kort, hvis flere vandværker slår sig sammen om et websted. 

Erik Jensen Hæstrup Vandværk, arbejder videre med sagen og vender tilbage ved et senere 

møde. 

Der blev gjort opmærksom på at der er kommet ny lovgivning omkring registrering af 

ejerforhold på foreninger, og dermed også almene vandværker, som skal registres i cvr 

register og hos skat om ejerforhold. 

 

5. Carsten Jensen fortalte om indholdet af danske vandværkers regionsmøde, som han for 

nylig deltog i, han fremhævede bl.a. et nyt antivirusprogram som ikke belaster 

computernes ydeevne, så man kan abonnerer på for 1,- kr pr døgn, pr. maskine. Han 

fortalte også om en ny maskine der kunne tage vandprøver automatisk, men det var en dyr 

fornøjelse, endvidere fortalte han at der er blevet større tilslutning til de lokale vandråd, og 

der var kommet flere yngre mennesker i vandrådene. 

Der blev også omdelt en liste med vandværkernes e-mail adresser og kontakt personer, så 

man kunne rette eventuelle fejl i denne. Den kigger Bjarne på og udsender en ny liste 

snarest. 

 

Referent Jens Søndergård. 


