
Referat fra vandrådsmøde mandag d. 6. marts 2017. 

 

1. Velkomst ved Carsten Jensen. 

2. Referat godkendt fra sidste møde. 

3. Vandværker indkaldes til møde omkring ny vandforsyningsplan før 

sommerferien af Team Vand & Jord Hjørring Kommune. Der bliver mulighed 

for de enkelte vandværker at få indflydelsen på planen, for eksempel; egen 

vandvinding på landbrug, hvis de er tilkoblet vandværksvand, mulighed for 

erstatningsboring ved enkeltmandsboring og lignende. 

Der var indkaldt til borgermøde om indsatsplan for Bredkær Vandværk, der 

var flere kritikpunkter fra de fremmødte, blandt andet; Landbo Nord mener 

ikke der er lov hjelm til at indføre planen – Lodsejere mente de fik for lille en 

kompensation (50.000,00 kr. pr. hektar som engangsbeløb) – og 

verdiforringelse af ejendomme der ligger indenfor indvindingsoplandet. Der 

er en høringsperiode frem til 13/4 2017 for planen. 

Indsatsplan for Løkken Vandværk er i gang sat der skal planlægges kloakering i 

kildepladsområde. Der skal også skabes en dialog med lodsejerne i området, 

dette skal foregå i vandværks regi. Når Bredkær og Løkken er færdige gåes der 

videre med øvrige vandværker. 

Ros til alle vandværker, indberetningen af udpumpningsmængde er 

indkommen rettidig, man har i år sendt en sms til vandværkerne om at 

indberette, det ser ud til at have været en stor succes. 

Der gøres opmærksom på at godkendelse af takster skal ske hvert år af 

Hjørring Kommune, hvis vandværkerne ikke sørger for dette kan der være 

problematikker ved klagesager fra forbrugerne der behandles i klagenævnet. 

4. Punkt 4 udgår, da Thvillum ikke var i stand til at møde op. I stedet kom Niels 

fra Elben & Vejrup og fortalte om deres IT systemer i forbindelse med drift af 

vandværker. Der blev også vist systemets muligheder i forbindelse med de 

nye regnskabsprincipper som vandværkerne skal benytte for regnskabet 

2016. Der var en repræsentant med fra vandværksadministrationen i Skive, 

som vil hjælpe vandværker med alt indenfor afregning. Priserne ved Elben & 

Vejrup er ca. 25 kr. pr måler samt et beløb pr år på 4000-5000 kr. for at 

benytte systemet, hvis man ønsker hjælp til at betjene systemet kommer 

denne ydelse oveni. 



5. Der hjemtages priser fra 3 leverandører at termiskfotografering af eltavler. 

Priser vil blive fremlagt på et senere vandrådsmøde så vandværkerne kan 

vælge, og vi kan lave et samlet indkøb til en god pris. 

6. Det blev fremlagt at Energi Nord har foretaget en prisstigning på 60% for at 

benytte deres digitale kort. 

Danske vandværker er i gang med en undersøgelse at IT sikkerhed på 

vandværker, det fremhæves at der er en problematik ved deling af målerdata 

de forskellige forsyninger imellem i henhold til personregisterloven, hvis der 

ikke forelægger en skriftlig erklæring forsyningerne i mellem. 

Udveksling af data ved flytning bør forbedres forsyningsselskaberne i mellem, 

da ejendomsmæglere ofte kun indberetter data til den ene forsyning, bør det 

fremskyndes at forsyningerne i mellem informere hinanden, dette kommer 

som et emne på et senere møde af Hjørring Vandselskab. 

 

Referent Jens Søndergård. 


