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Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat:  
 
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 16. februar 2021. 
   
Referat: 
 Opfølgning på punkt omkring blødgøringsanlæg. Svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 

” Styrelsen for Patientsikkerhed udtaler sig ikke generelt omkring brugen af videregåen-
de vandbehandling, men henviser til Miljøstyrelsens materiale på området.  
Styrelsen for Patientsikkerhed kan udarbejde en sundhedsfaglig vurdering af den enkel-
te sag, hvor kommune påtænker at give tilladelse til brug af videregående vandbehand-
ling” 

 
3. Vild Natur i Jammerbugt Kommune 

Margrethe Kastrup Hejlskov fra Vand og Natur vil fortælle om de nye tiltag i Jammerbugt 
 
Referat: 

Henrik Damsgaard præsenterede kampagnen ”sammen om et vildere Danmark”. En 
kampagne igangsat af Miljøministeren. Målet er at motivere og inspirere os alle i kampen 
for mere vild natur i Danmark. Vi skal vende tilbagegang til fremgang. 
 
I Jammerbugt Kommune har vi tilmeldt os konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune 
og der arbejdes allerede der på flere fronter bla. i ”Liv i by og skole”. 

 
4. Have uden brug af pesticider 

Sandmoseskolen - kursus i ”Have uden brug af pesticider”.  
 
Referat: 

Det blev drøftet om der skal tages kontakt til Sandmoseskolen for at lave et kursus til ha-
veejere. Hvem har teten er det grundejerforeninger eller er det en opgave for vandvær-
kerne?  
Der blev enighed om, at forvaltningen kontaktet skolen og finder en pris pr. deltager på 
kurset. Konceptet drøftes på næste møde. 
 
Danske vandværker har også materiale omkring vilde blomster og rent vand. Pjecen er 
medsendt dette referat. Det kan også bestilles skilte som kan sættes på vandværks grun-
de.   

 



  
5. Ionbytning, Blødgøring 

Fortsættelse af drøftelse fra mødet den 16. februar 2021.  
Hvordan forholder vandværker sig til anlæg hos ”Hr. og Fru Jensen” 

 
Referat: 

Ønsker vandværker at etablere et anlæg skal der meddeles en tilladelse til fra kommu-
nen, men det er ikke tilfældet hos private. Her kan der bare opsættes anlæg.  
Der kan i nogle tilfælde opstå en bakterievækst, som kan påvirke analyser udtaget af 
vandværkerne (ledningsnet analyser). Vandværkerne skal være opmærksomme på det-
te, når der udpeges prøvetagningsadresser. 

 
6. Brandhaner 

Status på arbejdet med registrering af brugbare brandhaner som Beredskabet kan bruge 
til slukningsarbejdet. Mangler Jammerbugt Kommune oplysninger fra enkelte vandvær-
ker? Tidsplan for behandling i Teknik- og Miljøudvalget. 
 

Referat: 
Der mangler stadig informationer fra enkelte vandværker. Med referatet sendes en liste 
der viser hvor det er. Med fælles hjælp forsøges det at få indhentet de sidste informatio-
ner. 
Behandling af punktet omkring brandhaner sker på Teknik- Og Miljøudvalgets juni møde.  

 
7. Arbejde på vandinstallationer på vandforsyninger i Jammerbugt Kommune 

Godkendelse af ny pjece til erstatning for pjecen fra 2010. 
 
Referat: 

Flemming Frost og Torben har udarbejdet en ny pjece. Grundvandsafdelingen sender 
den rundt til VVS firmaer i kommunen. 

 
8. BNBO 

Grundvandsafdelingen er godt i gang med arbejdet og giver en status på arbejdet. 
 
Referat: 
 Grundvandsafdelingen har nu haft kontakt med alle vandværker, hvor der skal laves til-
tag i BNBO. Flere af vandværkerne har også drøftet det på deres bestyrelsesmø-
der.  

Vi starter op med ”køkkenbordsmøder” efter den 14. juni og så løber opgaven hen over 
efteråret. 

 
9. Fælles Vandværksmøde 

Hvornår skal vi holde mødet? 
Dagsordenspunkter  

 
Referat: 

Vi springer mødet over i år pga Corona-restriktioner og fordi vi skal på tur ved Skovrejs-
ningsområdet i Brovst - det kræver lyse aftener og derfor flytter vi mødet til april eller maj 
2022. 



Der laves dagsorden på februar mødet. 
10. Samarbejde, nødforsyning og evt. sammenlægning 

  Vandværksrepræsentanter i Grundvandsrådet ønsker en drøftelse. 
 
Referat: 

Det er noget af det vigtigste for alle vandværker. 
Det kan ikke siges for ofte – det er nødvendigt med nødforsyning mellem vandværkerne. 
Der er så mange ubekendte faktorer, som pludselig kan give et vandværk problemer 
Der skal være tillid, god dialog og respekt mellem parterne, når der skal samarbejdes, 
så når vi det bedste resultat 

 
11. Nyt fra kommunen og rådets medlemmer 
 
Referat: 

 Ny Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Træder i 
kraft 01/07 2021) - Nr. 1110 af 30. maj 2021 

 
12. Eventuelt 
 
Referat: 

Intet under eventuelt


