
1.	 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2.	 Fremlægning af model til takstblad gældende for alle vandværker, med samme udregningsmetode af 
tilslutningsbidrag. Takstbladsmodellen er udfærdiget af Viggo Larsen og FVD konsulent Lars Kærsgaard. 

3.	 Orientering fra Hjørring Kommune ved Knud Mikkelsen. 

4.	 Orientering fra Grundvandsrådet ved Jens Chr. Ravn Roesen eller
 
Knud Mikkelsen.
 

4.	 Demonstration af beredskabsalarm / information ved hjælp sms beskeder. Flemming Bøgely, firma 
Blue Idea. 

5.	 Eventuelt ???? 

Referat af ordinær Vandrådsmøde d. 18/10-2010 På Hjørring Kro 

1.	 Referat fra sidste møde 

2.	 Viggo Larsen gennemgik lov omkring takstblade og tilhørende vejledning 

Det blev pointeret at takstblade skal udarbejdes og godkendes af kommunen. 

Viggo Larsen havde udarbejdet nogle eksempler af takstblade, som blev gennemgået i fællesskab. 

Filer med udarbejdet materiale bliver lagt ud på vores hjemmeside. 

Lars Kjærsgaard gennemgik vejledning fra FVD nr. 104 

Der skal fremgå af et takstblad flg. 3 hoved punkters økonomiske status:
 

Hovedanlæg
 

Forsyningsledninger
 

Stikledninger
 

Takstbladet skal være formuleret korrekt.
 

Der blev uddelt et skema, hvor det er muligt at fastsætte hovedanlæggets nuværende pris hvis
 

dette ikke er kendt. Dette skema udfyldes og sendes til FVD, hvor prisen fastsættes.
 

Der blev spurgt fra salen om hvad kommunen gør for at få gamle boringer lukket?
 

Viggo Larsen mente at det var en vurderingssag og det skal gøres af en autoriseret brøndborer og
 

attesteret af samme.
 

Der blev spurgt fra salen om vi kan opkræve udestående fra en der flytter af den ny ejer?
 

Der kan kun opkræves genåbningsgebyr.
 

3.	 Knud Mikkelsen, som er administrator for indsatsplanerne i Hjørring kommune orienterede
 

omkring indsatsplaner.
 



Fra 2007 er det vedtaget at der kun må være 2smg Nitrat i rodzonen.
 

En miljøgodkendelse til en landmand gælder kun i 8 år.
 

Når der søges om miljøtilladelse er der mange, som ikke kan overholde de krav, som er stillet,
 

derfor dropper nogle tilladelsen og kører videre som de altid har gjort med større miljø belastning
 

til følge.
 

4.	 Der blev foreslået at der oprettes en fond, som kan kompenserer for de skrappere krav, der stilles 

til landmændene økonomisk. Fonden kunne være oprettet af vandværkerne. 

Vores 3 repræsentanter fra Grundvandsrådet har indsendt en indsigelse til Hjørring kommune om 

af friholde vandværkerne i bidrag til fond. 

5.	 Flemming Bøgely fra firmaet Blue Idea fortalte om deres sms system, der kan varsle alle tilmeldte 

forbrugerne under driftstop og før. Systemet opbygning og funktioner blev gennemgået. 

Flere oplysninger kan ses på www.blueidea.dk 

6.	 Det er kommet op igen at luftgabsventiler kan forlanges ved udbygning eller nybygning af industri 

og landbrug. Dette er stadigvæk en vurderingssag for vandværket side at forlange det af 

forbrugeren. 

Jon Lemming fortalte at Hj. Vandselskab har en karens på 300kbm vand i spild på spildevandsiden 

hvis ikke vandet er løbet i kloakken. D.v.s en sprungen stikledning hvor vandet løber ud i jorden skal 

forbrugeren betale for de første 300m3 med vandspildet refunderes kun vandafgift over 

2s0/300m3. 

Næste møde er d 6. dee. KI. 1800 på Hjørring kro. 

Referent Carsten L Jensen 


