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Ordinært møde d. 6. september 2006 kl. 19,30 
I  

KVHK 
Kontaktudvalg for vandværker i Ny Hjørring Kommune. 

 
Formand Søren Stensbak bød forsamlingen velkommen. 
I alt 18 personer var mødt incl. de 4 bisiddere. Det vil sige, at ud af disse 12 manglende 
repræsentanter var der kun en der havde meldt afbud. De 11 havde ikke meddelt afbud og derved 
var den afgivne bestilling til Kroen på 30 deltagere ret illusorisk, men der skal jo alligevel betales 
for 30 kuverter. 
Enhver må da kunne indse, at det er nødvendigt med en afmelding såfremt, der ikke kan deltages, 
ligesom der må tilmeldes, hvis der er ekstra bisiddere med til mødet, så der kan bliver orden på hvor 
mange der skal bestilles servering til. 
At der mangler de halve af medlemmerne er yderst kritisabel og bør i fremtiden undgås, kan 
formanden ikke møde, bør en anden fra bestyrelsen møde op. 
 
 
Dagsorden: 
1) 
Godkendelse af referatet fra d. 7. marts 2006. Referatet kunne ikke godkendes, da alle ikke 
havde modtaget dette. 
 
2) 
Orientering ved formand Søren Stensbak.. 
Søren udbragte ros til Hjørring Vandværk for både orientering og fortæring. I alt 70 personer havde 
JAN og Peter taget imod og været guide for, det havde været nødvendig, at dele besøgene op på tre 
aftener. 
Her efter nævnte Søren 10 til 11 punkter om den orienteringsmængde han havde modtaget side 
forrige ordinære møde. Hvem der er særlig interesseret kan anvende de nævnte E-mails adresser 
eller kontakte Søren, men her ganske kort: 
a) 
En mail d. 1. juni fra DVN med emnet: God økonomi i DVNs vandværkspasser system, samt 
tilstandsrapport. www.dvn.dk 
b) 
En mail d. 28. juni fra DVN om spildevandslam på marker. www.dvn.dk 
c) 
Juli 2006 Vand og Data. Et nyhedsbrev om aktiviteter i GEUS på grundvandsområdet. 
www.geus.dk 
d) 
Der var modtaget et referat af det definitivt og afsluttende sidste møde i Grundvandsrådet, hvilket 
havde været afholdt d. 8. juni 2006. Referatet kan erhverves hos Søren. 
 
 
e) 
Mail fra DVN d. 28. aug. 2006 0m, at et nyt internetbaseret vandinformations-system var på vej, 
systemets navn var DAVIS. www.mitlandbrug.dk 
 

http://www.dvn.dk/
http://www.dvn.dk/
http://www.geus.dk/
http://www.mitlandbrug.dk/
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f) 
Diverse oplysninger: 
1) Region Nord indbyder til INFO møder. 
2) Danmark får i alt syv nye miljøcentre og Miljøministeriet overtager ca. 1/3 af 

tilsynsvirksomheden. 
3) Sammenlægningsudvalget (det kommende byråd i Ny Hjørring Kommune) havde barslet med 

en anbefaling af indsatsplanlægnings-gebyret for 2007 uændret skal være kr. 0,40/m3. Ud af de 
kr. 0,40 tilgår der Staten kr. 0,205. I 2007 skal der fremlægges et budget og tidsplan for 
færdiggørelse af den kommunale del af opgaven, samt kvalitetsniveauet. 

      Det er alene den administrative sagsbehandling ved udarbejdelse og vedtagelse af  
      indsatsplaner, som kommunen gebyrfinansierer. Udgifter til eventuel kompensation til 
      lodsejere, f.eks. aftaler om dyrkningsrestriktioner kan ikke gebyrfinansieres af  
      kommunen, men finansieres af vandværkerne, efter § 52a i vandforsyningsloven 
4) Miljøcenter Vendsyssels fremtid: Centeret opløses, medarbejderne hjemtages til kommunen og 

prøvetagningen udliciteres. Søren pointerede her, at det er vandværkernes ansvar og pligt, at de 
lovbefalede vandprøver bliver udtaget og analyseret. Forsamlingen anbefalede Søren, at tage 
kontakt til Martin Berg Nielsen, Sindal Kommune, der bliver miljøchef i Ny Hjørring 
Kommune. 

      Red: Det er senere erfaret, at Martin Berg Nielsen overgår til andet arbejde og at det bliver den 
      nuværende chefleder af Miljøcenter Vendsyssel, Knud Mikkelsen, der overtager miljøchef- 
      posten i Ny Hjørring Kommune. At den udsendte licitation på vandprøver, kun omfatter de  
      kommunale værker, hvorved vi private vandværker synes at ende i ingenmandslandet, eller 
      hvad? 
5) 30. aug. afholdtes der panelmøde i Aars, hvor Søren havde deltaget og derved er i besiddelse af 

et referat derfra 
6) Et omdelt skema fra Vandrådet i Ny Hjørring, angående indsamling af oplysninger om diverse 

vandværker i Ny Hjørring Kommune, blev ” arkiveret lodret”, da alle de forespurgte emner og 
flere til allerede ligger hos kommunerne. 

7) Brev fra Region Nord. Til medlemmer af Regionsvandrådet. 
 
3) 
Økonomi ved Ejgil Thomsen: 
Stedfortræder for kasserer Ivar Nielsen, Ejgil Thomsen havde meldt afbud og Søren havde ikke 
indsigt i regnskabet. I forsamlingen havde nogen modtaget kontingentopkrævning og andre ikke, så 
det virkede noget rodet, hvilket Søren beklagede meget og vil pålægge kassereren, at få orden på 
regnskabet. 
 
Forslag om at bruge FVDs normalregulativ: 
Det konstateredes, at alle de tilstedeværende anvendte FVDs normalregulativ ekskl. Hjørring 
Vandværk. 
Det konstateredes også, at kommunen bearbejder (efter en høring hos vandværkerne) og færdiggør 
normalregulativet og, at der kan tilføjes ekstra bestemmelser deri, såfremt kommunen kan godtage, 
de ønsker der fremsættes fra vandværksside. 
 
Ellers er det brøndborer som tager sig af påbudte lukning af brønde/boringer og meddeler dette til 
GEUS og kommunen. Det er således, at i dag er en brøndborer ikke en hvem som helst, men er 
uddannet og autoriseret til alt arbejde på en vandboring, autorisationen kan sidestilles med en 
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elautorisation, det er ikke nogen anden tilladt, at udføre noget arbejde på en vandboring uden denne 
autorisation, der skal vedligeholdes løbende igennem kurser. 
Det er stadigvæk ikke altid påkrævet, at lukke en brønd/boring ved tilslutning til et vandværk. Der 
kan være ønsker om en fortsat anvendelse af eksisterende til vanding af kvæg eller til havevanding. 
 
 
 
 
 
5) 
Fælles taktsblad: 
Bestyrelsen vil se på, om der muligvis kan udarbejdes et fælles taktsblad og ønsker, at alle 
vandværker fremsender deres taktsblad til Søren. Da Sindals vandværkers takstblade allerede 
foreligger, er disse fritaget for indsendelse. 
 
6)  
Udbringning af slam: 
Kommunen kan ikke forbyde udbringning af slam, der er dog skrappe regler og krav der skal være 
opfyld i et såkaldt Slamdirektiv, der især drejer sig om indholdet af tungmetaller og hormoner. 
Direktivet omfatter også hvad der ikke må avles på de arealer der modtager slam 
 
 
 
7) 
Bevarelse af decentrale vandværker: 
Forsamlingen var enig om, at der så vidt muligt ikke skal nedlægges vandværker. Er nogle 
betrængte bør der samarbejdes med andre eksisterende vandværker, ringforbindelser ets. 
Så længe det er økonomisk mulig bør der fortsættes eventuelt med kommunal støtte. 
 
Eventuelt: 
KVHK har praktiseret, at afholde møderne på onsdage, men fremover skiftes der til om mandage. 
Næste møde fastsættes til d. 4. december 2006 og dette møde bliver så Generalforsamling. 
Det vedtoges, at der kun kan deltage 2 repræsentanter fra hvert vandværk. 
 
Med venlig hilsen 
B. Malmberg 
Tilløbende referent. 
 


