
Referat 

Ordinært vandrådsmøde 

Mandag d. 5. september 2016 

 

1.  Velkomst og nyheder. 

 

2.  Team Vand og Jord fortalte om nyt regulativ, det nye i regulativet er en klage adgang            

 for forbrugerne. Nyt regulativ kan ses på Team Vand og Jords hjemmeside.  

 Hjørring Vandselskab har købt et nyt alarmerings-/informations system via sms til 

 kontakt af forbrugere ved ledningsarbejde og ved forurening af vandforsyningen, 

 systemet kan lånes af øvrige vandværker men kun i tilfælde af forurening af   

 vandforsyningen. 

 Der ønskes at almene vandværker giver besked til Team Vand og Jord ved nye 

 tilslutninger, hvor der er en brønd eller boring, så de kan tage hånd om den bliver 

 lukket. 

 Der er nye indvindingstilladelser på vej, man har haft hjælp fra et rådgivende 

 ingeniør firma til at opstille kriterier for de nye tilladelser, man har opdelt 

 vandværkerne i 3 grupper hvoraf de 8 første skal forvente at få besked om, at søge 

 nye tilladelser i løbet af efteråret. 

 Der arbejdes på ny vandforsyningsplan, i den forbindelse bedes vandværker om at 

 komme med nye elementer til planen. Man ønsker også at vandværkerne skal tage 

 en debat omkring;  Forsyningsret - forsyningspligt - hvad der skal ske i forbindelse 

 med nedlæggelse af et vandværk, (hvem skal overtage) - tage hånd om store kunder 

 for at undgå de selv opretter en boring. 

 Man bør være kritisk overfor rådgivere til arbejde på vandværkerne da rådgiveren 

 måske ikke altid fremhæver den bedste løsning for vandværket, men måske mere for 

 sit eget firma. 

 Vandværkerne skal huske at forespørge om større ændringer på vandværkerne. 

 Husk at indberette indvundet vand korrekt/til tiden, ved tvivl om dette kontakt Helle. 

 

3. Carsten fra firmaet Leif Koch fortalte om firmaets muligheder for flere former af 

 lækagesøgning, og ligeledes om mulighed for uddannelse indenfor lækagesøgning. 

 Der blev fortalt om udstyr der også kan købes hos dem, endvidere kunne firmaet 

 også være behjælpelig med at finde ledninger med henblik på kortlægning. 

 

4. Forslag til emner til kommende møder. 

 

5. Bjarne gjorde opmærksom på at enkelte medlemmer af vandrådet ikke havde 

 indbetalt kontingent til vandrådet endnu. 

 

 Referant:  Jens Søndergård. 

 

 

                                                                                                                 


