
Referat 
 

Fra vandrådsmøde d 12/4-11 på Hjørring kro kl. 1900 
 
 
Formanden bød velkommen og takkede Iver Nielsen, som var afgående kasserere og der kvitteres 
med en rungende klapsalve fra vandrådet for flot arbejde med regnskab, som nu er blev overleveret 
til Bent Malmberg. 
 
Dagens program blev proklameret med indlæg fra Hjørring kommunes miljøgruppe, DVN, 
Silhorco, K Sørensen og søn samt Grundfoss. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde       Der var ingen indvindinger så det er godkendt. 
 
 

2. Orientering fra Hjørring kommune. 
 

a. Knud Mikkelsen berettede at en vandforurening på Hirtshals havn har 
fremprovokeret en kommunal beslutning d 4/4-11 om at alle vandværker i Hjørring 
kommune skal have en beredskabsplan godkendt af kommunen inden udgangen af 
maj 2011 jf. beredskabsloven §25. 

 
b. Viggo Larsen gennemgik proceduren for at alle vandværker kan få lavet en 

beredskabsplan hurtigt. Der ligger en skabelon på vandrådets hjemmeside, om skal 
rettes til for det enkelte vandværk og sendes til godkendelse. 

 
c. Knud Mikkelsen orienterede omkring den nye grundvandsmodel, som er udarbejdet 

for Hjørring kommune af Rambøll. 
Modellen kan anvendes af alle vandværker i kommunen for fremtidig kortlægning 
og planlægning omkring fremtidige kildepladser. 
 

d. Omkring politiske emner bliver nævnt at: udtalelser fra Torben Nøhr fra 
Vordingborg åbenbart var en oplevelse fra vandværkerne i dennes kommune som 
åbenbart ikke var i samme stand som vandværkerne i Hjørring kommune er i.   

 
e. Der er en del tekniske gloser og ordsprog, som skal forenkles i vandsektor sproget, 

og dette arbejde er igangsat. 
 
f. Det er muligt at udlede skyllevand til vandløb efter bundfældning i stedet for at 

udlede til vandselskabet med store afgifter til følge. 
 

Jon Lemming appellerede til at de sidste vandværker, som ikke er med på fælles                
aflæsning kom med. 

 
3. Orientering fra 4 forskellige firmaer med tilbud til vandværkerne og det var: 

 



a. DVN omkring support til vandværks drift af Elsebeth Jensen 
b. K. Sørensen & Søn med lidt lovstof omkring hvad vandværkerne selv må fortage af 

arbejde i boringerne og lidt omkring hvad firmaet tilbyder som ydelser af  
brøndborer Jørgen Sørensen 

c. Repræsentanten fra Grundfoss kunne ikke møde op, så derfor fremlagde Jørgen 
Sørensen deres salgsmateriale. 

d. Til sidst fortalte Bjarne Søes fra Silhorco lidt om hvad de kunne tilbyde af ydelser 
for vandbehandling. 

 
4. Evt. 
 
Der blev spurgt til vandselskabet om grundvandssænkning i de områder, hvor der kloakeres er 
lovlig og i overensstemmelse med loven, da der bankes sugespidser ned i jorden og som bare 
rykkes op igen efter endt arbejde. Jon Lemming forsikrede at det var i fuld overensstemmelse 
med praksis og at hullerne lukker sig selv.  Brøndborer Jørgen Sørensen bekræftede at 
proceduren er i overensstemmelse med gældende lov og praksis. 
 
Der blev spurgt til Varme boringer og jordvarme. Skal vi være trygge ved dem eller hvad. 
Brønd borer Jørgen Sørensen berettede at lovgivningen på dette område beskytter grundvandet 
og at mediet i anlæggene er ren sprit så hvis uheldet skulle være ude er det ren sprit, som siver 
ud. 

 
 

Efterfølgende fremhævede Formanden at hvis der i Vordingborg, hvor Torben Nøhr kom fra 
havde ansat en medarbejder som Viggo Larsen havde vandværkerne i Vordingborg kommune 
ikke været i så dårlig stand at udtalelsen var nødvendig. 
Derpå blev Viggo Larsen og konen hyldet af vandrådet med en vingave og en buket blomster 
for mange gode år med et godt og konstruktivt samarbejde, som har skabt et velfungerende 
forsyningsnet af velfungerende vandværker. 
 
 
Referent     Carsten L Jensen 
 


