
Vandrådsmøde d 29/5-13  på Hjørring Kro  kl. 1900 
 

1. 
Formanden bød velkommen og gav en generel orientering 
 
2. 
Referat fra sidste møde er godkendt 
 
3. 
Orientering fra Hjørring kommune vedr. opgravningsarbejder osv. sagsbehandler fra Team 
vej og park fortalte omkring procedure ved ansøgninger når der skal laves gravearbejder i 
offentlige arealer. 
Der skal ansøges 8 dage før arbejdet påbegyndes og færdigmelding senest 7 dage efter 
endt arbejde. 
WebGT er det system der ansøges igennem og der er mange oplysninger som skal være 
på plads for at få tilladelsen,  Husk Hus nr., Kort med aftegning, ansøgningsfrist og 
færdigmeldingsfrister. 
WebGT ligger på kommunens hjemmeside. 
Programmet blev gennemgået i fællesskab af Klaus Lentz. 
 
4. 
Orientering fra Team jord og vand vedr. den ny lovgivning omkring ledelsessystemer der 
skal udarbejdes hvis der udpumpes over 17000 m3 pr. år. systemet skal være trådt i kraft 
senest d 31/12-14 
Der arbejdes fra Naturstyrelsen om at lave en ensartet regnskabsaflæggelse for alle små 
vandforsyninger. 
Helle fortalte lidt omkring hvordan vil skal være mere opmærksomme på analyser på 
procesvand skal bestilles som procesvand og ikke afgangsvand. Hvis der bruges vand fra 
et andet vandværk skal det helst meldes til laboratoriet så de ikke tager prøver af vandet i 
det tidsrum. Hvis der laves væsentlige ændringer på værket skal dette meddeles til 
kommunen. 
Jens Chr. orienterede om at der skal oprettes en E boks på alle værker. Hvis der skal 
inberettes lukkede boringer kan vi bede Hjørring kommune Team Jord og vand om at gøre 
det. Det blev drøftet om hvordan vi skal forholde os til ejendomsnedbrydning omkring 
afbrydelse af vandforsyningen inden nedrivningen finder sted og evt. sletning. 
Jens Chr. kommer tilbage på et af de næste møder omkring et svar. 

 

 

 



 

 
5. 
Jørgen K. Andersen orienteret omkring DVNs nye system KUV i Vandværksledelse. 
Anders demonstreret hvordan vi selv kan kontrollere for Coliforme bakterier og Total 
Kimtal 
Lars Riishøj fra Taars vandværk fortalte om at de havde mistet mange års erfaring i 
bestyrelsen da 3 medlemmer trak sig tilbage, et ledelsessystem ville kunne have reddet 
meget af den erfaring, hvis det var indført et ledelsessystem noget før. 
Hvis et ledelsessystem bliver oprettet rigtigt, og der er god forståelse for hele processen i 
systemet, og værket, kan en evt. uddannelse i vandværksledelse udføres lokalt ved hjælp 
af tema aftener, med to tre vandværker af gangen hvor Jørgen K. Andersen står for 
informationerne i samråd med Team Vand og Jord Hjørring Kommune. Hjørring Kommune 
skal også til slut godkende de enkelte vandværkers ledelsessystemer, Ved denne 
uddannelsesform kan overordnede kurser måske undgås. Sådanne kurser vil uddanne 
flere fra hvert vandværk, samtidig med at man uddannes til de komponenter sit eget 
vandværk består af. 
Der opfordres til at vi melder tilbage til formanden om evt. interesse i forslaget i stedet for 
et overordnet kursus, med det resultat at man derefter selv skal til at udfærdige sit eget 
vandværks ledelsessystem.. 
Giv venligst meddelelse om man er interesseret. bjarne-pedersen@post.tele,dk  
 
6. 
Evt. 
Ingen kommentarer. 
 
Referent: Carsten Lanzky Jensen 


