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Torben Christensen, Vandrådet  Jens Christian Golding, fm. Teknik- 
og Miljøudvalg 

Flemming Frost, Vandrådet  Torben Sørensen, nfm. Teknik- og 
Miljøudvalg 

Jan Lund, Vandrådet  Gitte Clausen, Plan og Miljøchef 
Per Pilgaard, Vandrådet og 
Grønt Råd  Henrik Damsgaard, Teamleder 

Vand og Natur 
Jan Andersen, Danske Vand-
værker 

 Mariane Eduardsen, Sagsbehandler 

Lars Mellemkjær, Landbonord  Henriette Johansen, Sagsbehandler 

Til stede: 

   

 
Deltog ikke: Jan Lund og Gitte Clausen   

 



Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 22. september 2020.  
   
Referat: 

Referatet blev godkendt. Punktet Blødgøring var ønsket på dagsordenen igen – se 
punkt 5. 

 
3. Grundvandskortlægning v/ MST 

Miljøstyrelsen fortæller om grundvandskortlægning i Nordjylland.  
Hvilke metoder er anvendt? Hvordan er målinger foretaget? Hvor kan man finde data og 
hvad kan data bruges til? 

 
Referat: 

Jesper Hannibalsen gennemgik grundvandskortlægningen i Danmark. Han fortalte om 
de metoder som er anvendt, resultaterne og bearbejdning af resultaterne samt informa-
tionerne i Miljøgis. Der blev også givet en information om hvor data findes – Gerda- og 
Jupiterdatabaserne. 

 
4. Præsentation af nyt medlem fra Danske Vandværker 
 
Referat: 

Grundvandsrådet har fået et nyt medlem – Jan Andersen, repræsentant fra Danske 
Vandværker. Jan Andersen er Formand for Øster Hurup Vandværk.  

 
5. Ionbytning, Blødgøring 

Fortsættelse af drøftelse fra mødet den 22. september 2020. 
 
Referat: 

Grundvandsafdelingen gav en kort information om fordele og ulemper ved blødgøring. 
Udvalget drøftede herefter kalkfjerningsanlæg generelt. Udvalget ønsker en udtalelse 
fra Styrelsen for Patientsikkerhed omkring sundhedsrisici og ønsker punktet på næste 
møde. Grundvandsafdelingen sender forespørgsel til styrelsen.  

 
6. Fællesregulativ for vandværker i Jammerbugt Kommune 

Regulativet er blevet godkendt af TMU den 26/10 2020. Det er gældende fra den 1/1 
2021. 
 

Referat: 
Regulativet er godkendt af TMU og er gældende fra den 1/1 2021. Regulativet er sendt 
til alle vandværker og kan findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. 

 
 



 
7. Arbejde på vandinstallationer på vandforsyninger i Jammerbugt Kommune 

Grundvandsafdelingen er blevet kontaktet af Jammerbugt Forsyning A/S omkring et do-
kument fra 2010. Der er udfordringer omkring formuleringer der handler om placering af 
brønddæksler. Grundvandsafdelingen vil gerne have kommentarer til det medsendte 
dokument. 

 
Referat: 

Dokumentet har flere fejl og der var enighed om, at tilrette det til den nuværende vejled-
ning og lovgivning. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Flemming Frost og 
Mariane Eduardsen. 

 
8. BNBO 

Grundvandsafdelingen er godt i gang med arbejdet. Enkelte vandværker har haft dialog 
med afdelingen og den 9. december 2020 holdes der et møde med Landboorganisatio-
nerne. Arbejdet med at lave frivillige aftaler opstartes primo 2021. 

 
Referat: 

Arbejdet går stille og roligt fremad. Der er udfordringer med at afholde køkkenbordsmø-
der, men de genoptages når medarbejderne må møde fysisk frem på arbejdspladsen 
igen. Der er en god dialog mellem parterne. Grundvandsgruppen forventer, at opgaven 
med BNBO kan løses inden udgangen af 2022. 

 
9. Mødedatoer for 2021 

Følgende mødedatoer for 2021 forslås: 
Tirsdag den 16. februar kl. 15.30, Tirsdag den 8. juni kl. 15.30, Tirsdag den 21. sep-
tember kl. 15.30 og Tirsdag den 7. december 15.30. 

 
Referat: 
 Næste møde er Tirsdag den 8. juni kl. 15.30 
 
10. Nyt fra kommunen og rådets medlemmer 

 Kompensation v/ Jan Lund 
Punktet flyttes til næste møde 

 Brandhaner 
Alle vandværker har endnu ikke afleveret materiale til Vand og Natur. Punktet om-
kring brandhaner skal politisk behandles, så der evt. kan komme midler med i bud-
gettet for 2022 til sløjfning af overskydende haner. Lige nu behandles sløjfning af 
brandhaner ad hoc, men denne løsning er ikke holdbar i længden. 
 

11. Eventuelt 
 
Referat: 

Ingenting til referatet. 


