
Referat fra vandrådsmøde den 26. februar 2018 hos Hjørring Vandselskab. 
 
1.  Da fmd. Carsten Jensen og Kasserer Bjarne Pedersen var forhindret i at deltage i mødet, havde 
Tommy Mostrup fået opgaven som mødeleder og bød alle velkommen. 
 
Bestyrelsen havde efter generalforsamlingen konstitueret sig således: 
Formand:   Carsten Jensen 
Næstformand: Rasmus Jensen 
Kasserer:   Bjarne Pedersen 
Sekretær:   Jens Søndergård 
Menigt medlem:  Tommy Mostrup 
 
2.  Referat fra sidste møde godkendt. 
 
3.  Knud fra Team Vand og Jord mindede os om, at vi skulle huske vandindberetningen til Hjørring 
Kommune. Skemaet til indberetning kan findes på Hjørring Kommunes hjemmeside. 
 
  Der er udsendt forslag til prøvetagningsprogrammer for vandanalyser. Vi bedes forholde os til 
dem, og melde tilbage, hvis vi mener, at programmet skal se anderledes ud. 
Der er lavet aftale med Analytech om, at de kontakter os 14 dage før prøvetagning, for at få oplyst 
adresserne på dem, som de skal tage prøverne hos. Alternativt kan man oplyse adresserne til 
Team Vand og Jord, der så vil give dem videre til Analytech. Vi bestemmer selv adresserne, men de 
skal gerne være spredt ud på hele ledningsnettet. Det er tilladt at tage dobbelt prøve, f.eks. en 
flush prøve, så man har en ekstra sikkerhed for, at det er vandet i ledningsnettet, der bliver taget 
en prøve af, og ikke af stillestående vand i husinstallationen. 
 
  De tekniske tegninger over vandværkerne er sendt ud til gennemsyn, og vi bedes melde tilbage 
om de er korrekte, eller om der er ting der skal rettes inden de indsættes i den nye 
vandforsyningsplan. 
 
  Kommunen har fået et halvt år fra årsskiftet 2017/2018 til at få udstedt indvindingstilladelser. De 
vandværker, der skal have fornyet indvindingstilladelsen, skal indsende ansøgning herom. 
Alle vandværker skal også have en udledningstilladelse, hvis de udleder til vandløb. 
   
Den 7. marts forventes det, at Teknik og miljøudvalget vedtager at sende 2 indsatsplaner i offentlig 
høring, en rammeplan og en for Løkken Vandværk. Planen for Løkken Vandværk kommer til at 
danne model for opbygningen af fremtidige indsatsplaner, så den bør vi være særlig opmærksom 
på. 
 
4.  Henrik Blomhøj fra Danske Vandværker kom ned et oplæg omkring persondataloven, der skal 
være implementeret inden den 25. maj 2018 i alle vandværks administrationer. 
En persondataforordning er lig med en forbrugerbeskyttelse. EU persondataforordningen erstatter 
den nuværende persondatalov. Vi skal oplyse forbrugerne om hvilke oplysninger vi har, og vi må 
ikke opbevare oplysningerne længere end vi har brug for. 



Kan vi ikke bare gøre som vi plejer ? Nej, vi skal overholde dansk lovgivning og varetage hensynet 
til vores forbrugere. 
Så faldt jeg af – men, brug Danske Vandværkers håndbog og skabelonsamling. Henrik gennemgik 
hurtigt alle skabelonerne, og ved at udfylde dem, skulle vi have et godt dokument til vores 
persondataforordning. 
 
  Henrik kom også ind på IT-sikkerhed. Ha’ svære koder, en god firewall, et godt virus program – og 
så kunne man også gennem DV købe et program, der kun gav programmerne i pc-en lov til at køre, 
hvis man havde godkendt dem. Hvis der f.eks. kom et fjendtligt program ind i pc-en med en mail, 
ville programmet ikke kunne starte op, da det ikke var godkendt. Jeg mener det hed ”White 
Listening” og kunne købes gennem DV til en pris a ca. 75 øre incl.moms. pr. dag. Min revisor har 
regnet ud, at det svarer til ca. 219 kr..om året excl. moms. 
 
5.  Der var ingenting under evt. 
 
Tommy Mostrup takkede af og ønskede alle en god tur hjemad. 
 
 
Reff.  Poul Dige Pedersen 


