
 
 

Ordinær vandrådsmøde d. 6. oktober 2014  Hos 
Hjørring vandselskab 6 okt 14 

 

Meddelese omkring Bent Malmbergs bortgang d. 
11. maj Bents minde og med dertil opståede 
aktiviteter med opdatering af regnskab ol. for 
vandrådet. 

Gennemgang af fremmødte værker.   der 
manglede medlemmer fra 2 værker 

Karsten Mikkelsen er udtrådt fra Grundvandsrådet 
da han ikke er ansat hos Løkken vandværk mere. 
Det er bekræftet fra Hjørring kommune at vi kan 
køre videre med et medlem i grundvandsrådet 
indtil gereralforsamlingen. Der var ikke stemning 
for et suppleringsvalg. 

DVN starter en kursus op på kvalitetssikring igen, 
hvis der er nogle intereseret heri. 
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Vi har fået et nyt medlem, som er Mygdal 
Vandværk 

 

Fra Hjørring kommunes Team Jord og Vand blev 
den nyansatte Marvin præsenteret. 

Indsatsplanerne er ikke så langt fremme som 
planlagt, da der er et stort tidspres grundet 
bemandingen hos team jord og vand. Så mange af 
indsatsplanerne bliver udsat et stykke tid. 

Hvis der er nogen som insistere kan planerne 
igangsættes for den enkelte. 

Marvin berettede omkring  forhåndsmøder med 
vandværkerne i løbet af vinteren 24 nov. til 14 dec., 
der skal klargøre arbejdet med indsatsplanerne. 

Knud Mikkelsen præsenterede nogle analyser 
omkring Bredkær vandværks materialer for 
indsatsplaner, som illustrerer indsatsens pris i 
forhold til sandsynligheden for beskyttelsen. 



3

Der blev fra forsamlingen advaret imod at 
indsatsen kan blive for voldsom overfor jordejere 
og at pengene skal bruges fornuftigt.  

Der er delte meninger om det kan betale sig med 
beskyttelse. 

Peter Bønnelycke fra Birk og Boe berettede 
omkring tinglysninger som startede i 1926 hvor det 
kun i de sidste år er blevet mere udbredt for 
forsyningsledninger. 

Det blev forklaret hvordan en tinglysning er bygget 
op og hvor kompliceret det kan være. 

Alt tinglysning er digital idag og mange ledninger 
er ikke tinglyst da de ligger i veje som gæste 
princip sammen med andre ledninger og skal 
flyttes for egen regning, hvis de ligger i vejen eller 
vejen skal flyttes. Tinglysning er ikke det samme 
som at have ret til at ligge en ledning men kun en 
rimelighed da nogle sager er faldt ud som gæste 
princip. 
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Når der tinglyses skal man passe på at vi ikke bliver 
fanget af gæsteprincippet. men en tinglysning er 
en rimelig sikkerhed for at kunne komme til sine 
egne ledninger og have ret til at ledningerne ligger 
hvor det er aftalt med forrige ejer. Husk god 
dokumentation på alt. 

Det er også muligt at få tinglyst en jordejer til at 
være økologisk i fremtiden. 

evt. 

Der er stemning for at vi vil forberede lodsejere og 
andre intersanter der kan rammes af vores 
indsatsplaner for ikke at lave de samme fejl som 
Aalborg kommune begår. 

 


