
 
Referat fra Ekstraordinært møde i Vandrådet d. 30 03 2009. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat. 
2 Orientering. 
3. Orientering fra kommunen 
4. Behandling af vandforsyningsplan 
5. Indlæg om ringledningsforbindelse v. Dorte Skræm fra Alectia 
6 Evt. 
 
 
1. Godkendt. 
 
2. Søren havde intet. 
 
3. Knud Mikkelsen redegjorde for miljøgebyr der fremadrettet opkræves af skat. 
Gebyret opkræves at indvindigstilladelsens mængde. 
Gebyret opkræves pr. 01 04 med betaling d. 15 04. 
Dog i 2009 er det d. 01 07  
30,5 øre pr. m3 hvoraf de 21,9 øre/m3 er til staten til kortlægning m.m. 
8,6 øre går til kommunen til indsatsplaner og drift af koordinationsforum 
Staten er det aftalt at der opkræves til 2016 og kommunen dog til 2017. 
 
4. Vandforsyningsplan v. Knud Mikkelsen 
Der vil blive afholdt møde med vandrådets bestyrelse d. 14 04 2009  
Evt. bemærkninger til planen kan indgives til Vandrådets bestyrelse inden da. 
 
5. Afbud fra Dorte Skræm. Alectia.  Alectia havde sendt John i stedet. 
Knud Mikkelsen indledte punktet med følgende: 
Gammel Hjørring kommune har haft glæde af deres ringledningsforbindelse. 
De fremlagte planer vil kommunen ikke pådutte vandværkerne. 
 
John redegjorde for udkastet. 
Alle forventer sikker forsyning. Kloakvand i Køge løb tilbage i ledningsnettet. 
Alle kildepladser skal bevares, men det udelukker ikke at flere værker slutter sig sammen i en juridisk 
enhed. Nogle steder er en ringledningsforbindelse en for dyr måde at sikre forsyningen. Det vil måske 
være billigere at opbygge et parallelanlæg. Diskussion af hvor bogstaveligt ordet svigt skal tages. 
Ivar Nielsen Børglum Vedr. Køge så var det kloakvand der løb ind i ledningsnet, så her hjalp vand fra 
naboværk jo ikke. 
Det blev oplyst at det er kommunen/vandværket der har ret og pligt til at kontrollere at installationer er 
korrekt udført. 
Søren Sindal: Lagde op til diskussion om 1 døgn er et minimumskrav. 
John Alectia: Forskellige krav alt efter hvor man bor. 
Ole Lyngby: Krav om nødgeneratorer strandet på at kloakværket ikke kunne klare at der kom vand ud, 
når der ikke var strømforsyning. 
Pedersen Lendum: Noget må kunne løses med en større rentvandstank. 
John Alectia Primære værker kan pålægges yderlige forsyning, de er bærende for en evt. nødforsyning. 
Basis vandværker, det forventes ikke de skal pålægges yderlige forsyningskrav. 
Ole Lyngby: Forslag der blev sendt til alectia er der ikke taget hensyn til i planlægningen. 
John Alectia: De enkelte vandværker afgør størrelsen på projekterne. 
 



Side 2. 
Vandet skal skiftes hver 4. dag i ringledning, eller tømmes ud inden ibrugtagning. 
Ledningsfond m3 pris. 
Egenbetaling. 
Knud Mikkelsen 1 døgn står i vandforsyningsplanen. 
Læste brev op fra Hjørring Vandselskab. De er positive overfor nødforsyning, men ønsker ikke at bidrage 
med financeringen af planen. 
Knud: Det skal ikke være sådant at primærværker skal overtage bassisværker uden varsel. 
Lars Sindal. Betragter materialet som overordnet. Der skal laves direkte beregning mellem de enkelte 
værker. 
Pedersen Lendum: Vi er private værker, men hvis der laves en fond, så bliver vi fælles værker. 
En fond er så klart den dyreste mulighed. Hvis vi selv gør det så er det langt billigere. Dem der skal 
kobles sammen må selv betale. 
John Alectia Der bør defineres klare principper for anvendelse af ringledning, leveringsbetingelser m.m. 
således at det også fungere i fremtiden. 
Bjarne Sønderskov: De værker der er tilsluttet en ringledning skal ikke betal en gang til. 
John Alectia: Hvor der er en fond er der bedre understøtning af vandværksaktivitetter. Alle er sjældent 
med fra starten. 
Carsten Mikkelsen Løkken: Hvilken tidshorisont? 
Knud Mikkelsen: Vandforsyningsplanen skal revideres i hver byrådsperiode. 
Henrik Rubjerg: Kommunen har ikke fuldmagt til at kræve ringledning. 
John Alectia: Kommunen ønsker en decentral, men også en god forsyningssikkerhed. Der kan ikke gives 
påbud. Det vigtigste værktøj er dialog. 
Lendum: Der kan også lånes til investeringer. Så længe det er en målsætning så er det ikke et krav. Der 
er skudt over målet med krav/forslag om nødstrømsanlæg. 
Erik Rakkeby: Oprettelse af en fond til hjælp til ringledning, der kan søges hjælp fra fonden. Forslaget er 
at da miljøgebyr er nedsat med ca. 10 øre, så kunne de bruges til fonden. 
Ole Toft Lyngby: Ønsker ikke fond. 
Gert Ågaard Løkken: Vi skal tættere på de rigtige tal inden der tages stilling. 
Lars Sindal: Vi skal tættere på, terræn, rørstørrelse i yderområderne. 
Verner Rubjerg: Det vi måske er ved at bestille, hvem skal betale det fremadrettet. 
Knud Mikkelsen: Vi er tæt på afslutning fra kommunens side. 
John Alectia: Det er input til kommunen, Der er regnet kapacitet, forbrug og hvilke værker der kan 
forsyne hvem. 
Ivar Nielsen: Vil kommunen betale for tilretning af forslaget, der er på mange værker mulighed for langt 
større oppumpning i nødsituationer. 
Søren: En beregning over en rimelig løsning, måske ikke det bedste, men en løsning der giver mest 
mulig sikkerhed for færrest muligt kapitalforbrug. 
Pedersen Lendum: Fandt det aktuelt at vandrådet får afklaret med kommunen hvem der skal betale. 
Verner Rubjerg: Vi vil ikke deltage i fremtidige undersøgelser hvis ikke kommunen vil betale. 
Søren Sindal: Hvad skal der ske fremadrettet. 
Knud Mikkelsen: Vi er tæt på målet, formålet var at sætte processen i gang. 
Ole Lyngby: Hvert værk bør holde et møde med sine naboværker. 
Viggo Larsen: de indleverede oplysninger er sendt videre til Alectia. 
John Alectia: Detailplanlægning kan afklare kravet til ledningsdiminisioner. 
Verner Rubjerg: Vi skal være opmærksomme på hvilke krav staten stiller fremadrettet. 
Der kom forslag om at Vandrådet kunne invitere Ålborg Kommune, således at de kunne forklare hvordan 
de har løst forsyningssikkerheden. 
Referent Ivar Nielsen 
NB: At nogle deltager er nævnt med fulde navn/efternavn/ fornavn må der ikke ligges noget i, det er kun 
fordi referenten ikke er trænet nok!!!!!!!!!!! 
 


