
 

Hjørring Vandråd. 

Referat fra Ordinært Vandrådsmøde den 17. september 2012.09.30 

1. Ingen kommentarer til referat fra sidste møde. 

2. Orientering fra team vand og jord: 

25 meters beskyttelseszone er nu i fokus, beskyttelseszonen vil blive kontrolleret i 
forbindelse med eftersyn på vandværkerne. Er boringen placeret på areal uden for 
vandværkets grund, kan ejeren af arealet kræve erstatning, erstatningen er fastsat 
til 429,00 kr. om året, Rækker en del af beskyttelseszonen ind over skellet til en 
nabo kan denne ikke kræve erstatning, det er kun der hvor boringen står, der kan 
kræves erstatning. BNBO  -  boringsnære beskyttelsesområder kan erstatte den 25 
meters zonen for beskyttelse, og derved i øvrigt yde god beskyttelse for området. 
Der er bevilget midler til beregning af BNBO som kommunerne kan søge. Der er 18 
vandværker i Hjørring kommune hvor det kan være interessant at undersøge. 
Metoden giver en meget lokal indikation af vandkvaliteten i fremtiden. det er planen 
at hvert vandværk kan komme med på en workshop, hvor det er muligt at lære 
hvordan den enkelte indvindingsudvikling er. Indsatsplanerne skrider frem og 
forventes færdige omkring 2012 -2013. 

Det blev indskærpet at vandværkerne skal tænke mere i beskyttelse af 
indvindingsoplandet. Vandværkerne skal udarbejde en handlingsplan om hvordan 
man vil beskytte vandkvaliteten. 

Der kommer nye takster både på afgifter og skat 2014. 

Der bliver fremstillet skilte, som kan opsættes ved indvindingsområder, der er 
forslag om at skiltene tegnes af skoleelever 

Der er skepsis omkring opsætning af skilte fra nogle vandværker , man er nervøs for 
personer med onde hensigter.                                                            Side 1 af 2 

 

      



 

 

3. Jesper Ludvigsen  fra Beredskabscenteret orienterede om en ny beredskabsplan, 
der omhandler ”Fortsat Drift,” det viste sig at en sådan plan er udarbejdet tidligere, 
men det er vigtigt den bliver kontrolleret og ajourført årligt. 

Vedr. brandhaner er der udsendt en plan for hver enkelt vangværk. Beredskabet vil 
nedskære antallet af brandhaner og helst bruge vand fra åer, vandløb og søer. De 
brandhaner som bliver til overs må gerne nedtages, hvis der bliver gravet i 
nærheden, Beredskabet skal orienteres, nedtagningen er for beredskabets regning. 
Hvor meget vand de brandhaner som ønskes bibeholdt giver må beredskabet selv 
finde ud af.   

4. Ole Tarp fra firmaet Kamstrup  gennemgik en ny type vandmåler, og 
præsenterede et nyt vandmålersystem, baseret på fjernaflæsning,  enten med en 
håndterminal eller ved sammenkobling med eventuel el-måler. vandmåleren er 
udstyret med et batteri som kan holde i 16 år. Der er ingen bevægelige dele er i 
måleren. Prisen på måleren er ca. 700,00 kr. ved fælles indkøb kan prisen sikkert 
klemmes. Der er forskellige priser på aflæsningsmuligheder alt efter hvor automatisk 
det skal være. 

5. Eventuelt: Det blev oplyst, at den på tidligere møde vedtagne fælles 
termografering nu er afsluttet. 

Der blev lukket op for debatten, om den påbegyndte opstart til udvinding af 
Skiffergas, der er en del usikkerhed om sikkerheden, og hvordan vi eventuelt skal 
forholde os. Vi vil forsøge om der er nogle oplysninger der er relevante til næste 
møde. Der blev spurgt om en gennemgang af vandanalyser og grænseværdier. Der 
blev spurgt om hygiejnekurser kan afholdes lokalt. Emnerne bliver taget op. 
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