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Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: 
Dagsorden blev enstemmig godkendt.  
 
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 21. september 2021 
   
Referat: 
Opfølgning på ringforbindelser/nødforsyning i Jammerbugt Kommune. Punkt 3 på den ud-
sendte dagsorden. 
 
3. Ringforbindelser mellem de private almene vandværker i Jammerbugt Kommune 

Grundvandsafdelingen vil give et overblik over forbindelserne i Jammerbugt. 
 
Referat: 
Grundvandsafdelingen gennemgik forbindelserne i Jammerbugt. Der er udfordringer i den 
vestlige del af kommune – her er der ingen ringforbindelser. Ellers er resten af kommunen 
dækket fornuftig ind. Ringforbindelser bliver et prioriteret punkt, når vandforsyningsplanen 
skal revideres. Politikeren i kommunen vil sikre, at alle vandværker har en ringforbindelse. 
Arbejdet startes i 2022. 
 
På næste grundvandsrådsmøde fremlægger grundvandsafdelingen en tidsplan for revision 
af Vandforsyningsplanen. 
 
4. Årsager til lukning af drikkevandsboringer   

Der ønskes en drøftelse af baggrunden for lukning af drikkevandsboringer. Drøftelsen 
ønskes på baggrund af 2 mails fra bæredygtigt grundvand til kommunalbestyrelsen. 
 

Referat: 
Grundvandsrådet drøftede emnet på baggrund af mails fra Bæredygtigt Grundvand og Dan-
ske Vandværker og DANVA. 
 
5. BNBO 

Grundvandsafdelingen giver en kort status over arbejdet. 
 
Referat: 

• Vi har haft kontakt med alle vandværker inden jul 
• De steder hvor man på forhånd har lukket muligheden for en frivillig aftale har fået 

”fred” indtil nu, men vi tager fat på en ny runde primo 2022 
• Flere vandværker og lodsejere har indgået aftaler som træder i kraft 1/1 2023 
• Vi afventer nye BNBO-beregninger fra MST – senest har vi meldt ophørte og nye bor-

inger ind 
 
De aftaler som grundvandsafdelingen har kendskab til er 1 årlige aftaler indtil der kendes 
mere til hvad fremtiden bringer. 
 



6. Kompensation/erstatning i BNBO-områder 
Der ønskes en drøftelse kompensation/erstatning i forbindelse med grundvandsbeskyt-
telse. Til information og drøftelsen medsendes IFRO rapport der er lavet på baggrund af 
vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i BNBO 

 
Referat: 
Punktet var ønsket på dagsordenen, men pga forfald flyttes punktet til næste møde. 
 
7. Blødgøringsanlæg 

Hvilke krav kan der stilles til anlæg og hvor ligger ansvaret for den rigtige tilbagestrøms-
ventil? 

 
Referat: 
Det er ejer (VVS-installatør) som er ansvarlig for, at kravene i Bygningsreglementets vejled-
ning om vand og DS/EN 1717 er overholdt.  
 
Det er muligt via Vækst og udbudsportalen Comdia at lave en liste over samtlige VVS-in-
stallatører i kommunen. På den måde kan vi informere alle om kravene i lovgivningen. 
Grundvandsafdeling og de 4 vandværksrepræsentanter arbejder videre med informations-
materiale.  
 
8. Brud på kloakledninger 

Hvilke myndigheder skal der meldes til og hvem skal gøre det. 
 
Referat: 

Jammerbugt Forsyning A/S laver et notat fra sagen i Klim. Jammerbugt Kommune laver 
en Handleplan for sagsbehandling fremadrettet. Dokumenterne gennemgås ved næste 
Grundvandsrådsmøde.  

 
9. Nyt fra kommunen og rådets medlemmer 

 Orientering om at der ny laves geofysiske målinger i området ved Vester Thorup 
(tTEM-metode) 

 
10. Planlægning af møder 2022 

 Grundvandsafdelingen foreslår følgende datoer: 
15. februar 2022, 7. juni 2022, 20. september 2022 &  6. december 2022 

 
Referat: 
Datoerne som er foreslået af grundvandsafdelingen, er godkendt. 
 
11. Eventuelt 
 
Referat: 

 Den nye kommuneplan godkendes på kommunalbestyrelsens møde her i december 
 Det tjekkes om det der de rigtige telefonnumre på Beredskabsstyrelsen som er op-

lyst i Jammerbugts kommunes beredskabsplan. 
 Der er afsat penge (250.000 kr) i 2022 til hjælp til sløjfning af brandhaner. Vi sender 

en oversigt over brandhaner der kan bruges med referatet ud.


