
 

Referat 

Ordinært vandrådsmøde 

Mandag d. 19. oktober 2015 

1 Velkomst 
 
2. Referat fra sidste møde er godkendt 
 
3. Der berettes om fra team Vand og Jord at ændringer på værket skal indberettes inden 
arbejdet påbegyndes da der jo ikke er planlagt tilsyn i 2015 og måske bliver det 
genoptaget 2016 hvis det ikke bliver ned prioriteret. 
25m zoner er underlagt tilsyn fra staten og kommunen kan indberette hvis der er 
uregelmæssigheder. Der opfordres til at vi som vandværker kan melde ind til kommunen 
hvis der er nogle uregelmæssigheder ude ved boringer som ikke er i overensstemmelse 
med reglerne og aftaler. Der må gerne gå i kreaturer på 25m zonen men ikke gødes og 
sprøjtes.. 
Der blev spurgt om hvem der bestiller afblænding af vand ved nedrivning. svaret er at 
vedtægterne fra vandværket skal følges på området. Det er uklart hvem der står for 
afblændingen som det er nu ved mange sager. 
 
4. Per Roth fra Danske Vandværker berettede omkring foreningens virke og funktioner. 
Der udbydes indkøbsfællesskab, ledelsessystemer, Kurser, juridisk og teknisk bistand. 
Hver måned udsendes der nyhedsbrev og der arrangeres messer og der er politisk 
behandlinger af lovstof med tilhørende holdninger fra foreningen. 
 
5. Der blev diskuteret holdninger omkring tilslutninger af kunder som står over for at 
etablere ny boring eller en kraftig udvidelse af vandforbrug hvor vi i vandrådet side skal i 
gang med at udarbejde en fælles holdning som sendes til kommunen for at styrke vores 
samarbejde på området. 
 
6. Evt. 
Tommy Mostrup fra Hjørring vandselskab fortalte om samarbejdet med et 
vandværk fra Kina i en by med 5,5 mio. indbygger, hvor Hjørring Vandselskab fortalte om 
et vandspild, som var helt nede på 3% hvor der i Kina, er 30% 
Hjørring folkene tog til Kina og præsenterede deres indlæg endda med kinesisk skrift. 
Kineserne var så imponeret at de forberedelser der var lavet forud for mødet i Kina at de 
indledte et samarbejde, hvor nogle teknikere fra Hjørring vandselskab lavede nogle 
rørsamlinger, som kineserne var meget imponeret af, både udførelsen og ansvaret for 
udførelsen var korrekt. 
Hjørring Vandselskab skal hjælpe med at designe nye anlæg for kineserne, så nu ventes 
der på bevillinger fra Kineserne 
 
Referent  Carsten Lanzky Jensen 



 
 


