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Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 7. december 2021 

• Brud på kloakledninger – actioncard 
• Møde mellem Jammerbugt kommune og Beredskabet 

   
Referat: 
Referat godkendt. 
 
Opfølgning: 
Når der sker et kloakbrud, og der er risiko for forurening, så har Jammerbugt Forsyning A/S 
pligt til at handle samt til at underrette Beredskabet og Miljøvagten ved Jammerbugt 
Kommune, som er myndighed på området. Proceduren (actioncard) vedr. miljøuheld 
forårsaget af kloakbrud blev udsendt sammen med dagsordenen samt uddelt på mødet. 
 
Grundvandsgruppen er ikke bekendt med, at der har været afholdt et møde mellem 
Beredskabet og Jammerbugt Kommune i december 2022 – og har heller ikke kunne 
genfinde et eventuelt møde i diverse kalendere.  
 
På det fælles vandværksmøde den 26. marts 2019 var der et indlæg fra Dorte Krog fra 
Nordjyllands Beredskab. Dorte Krog fortalte bl.a. at Nordjyllands Beredskab er et 
redningsberedskab og ikke et forsyningsberedskab. Nordjyllands Beredskab har ikke 
mulighed for at bidrage med materiel, men det har Beredskabsstyrelsen, eksempelvis tanke 
til nøddrikkevandforsyning: 
(https://www.brs.dk/da/redningsberedskab-myndighed/assistance-fra-
beredskabsstyrelsen/beredskabsstyrelsens-ressourcekatalog/sarligt-
materiel/noddrikkevandsforsyning/)  
 
Emnet blev også drøftet på Grundvandsrådsmødet den 21. september 2021. 
 
3. Konstituering af Grundvandsrådet 

• Valg af formand og næstformand 
• Udpegning af suppleanter for de ordinære medlemmer 
• Mødefrekvens 

 
Referat: 
Valg af formand og næstformand: 
Claus Rom meldte sit kandidatur som formand – og blev valgt uden modkandidater. 
Frank Trolle meldte sit kandidatur som næstformand – og blev valgt uden modkandidater. 
 
Udpegning af suppleanter for de ordinære medlemmer: 
Sup. for Claus Rom: Jane Koller (meddelt ifm. valg af medlem til Grundvandsrådet) 
Sup. for Frank Trolle: Lisbet H. Emmery. (meddelt ifm. valg af medlem til Grundvandsrådet) 



OBS: De øvrige medlemmer af Grundvandsrådet bedes oplyse navn inkl. kontaktinfo på 
deres suppleant. Oplysningerne kan sendes til grundvand@jammerbugt.dk. 
 
Mødefrekvens: 
I forretningsorden til Grundvandsrådet er det vedtaget, at der afholdes 3-4 ordinære møder 
årligt (ét i hvert kvartal). Det blev besluttet som udgangspunkt at afholde 3 møder årligt samt 
det store fælles vandværksmøde. 
 
Grundvandsrådsmøderne forventes if. forretningsordenen at blive afholdt i administrations-
bygningen i Pandrup. Det blev dog besluttet at afholde det næste Grundvandsrådsmøde 
ved Aabybro Vand A.m.b.a., så der samtidig var mulighed for at se et vandværk (”ryste 
sammen møde” ifm. nyt Grundvandsråd). 
 
4. BNBO 

• Grundvandsafdelingen giver en kort status over arbejdet 

• Drøftelse af forholdene omkring BNBO på landsplan 
 

Referat: 
Grundvandsgruppen har været i kontakt med alle de almene vandværker i Jammerbugt 
Kommune, hvor en indsats indenfor BNBO er påkrævet. Arbejdet er godt i gang over hele 
kommunen, og der er en god dialog og positiv tilgang til arbejdet. Flere af vandværkerne er 
i gang med at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning indenfor BNBO med 
ikrafttrædelse pr. 1/1 2023. Mange af stederne udformes aftalerne som 1-årige 
forpagtningsaftaler (økologisk drift), hvor erstatningen fastlægges ud fra forskellen på 
økologisk drift kontra konventionel drift indenfor BNBO. Det blev drøftet, at det også kan 
give mening at lave aftalerne for en længere periode ad gangen, alternativt fortløbende 1- 
årige aftaler. 
 
Grundvandsgruppen arbejder nu med de steder hvor muligheden for en frivillig aftale på 
forhånd er lukket, og er i dialog med både LandboNord og Agri Nord om de enkelte sager. 
 
Grundvandsgruppen melder løbende data ind til Miljøstyrelsen, vedr. almene vandværker 
som er lukket og lagt sammen med nabovandværker, ændringer i vandindvindingstilladelser 
o.lign. som kan have betydning for BNBO. Miljøstyrelsen er bl.a. i gang med at genberegne 
BNBO på Gjøl. 
 
Forholdene omkring BNBO på landsplan blev løst drøftet, og der var generelt enighed om 
at arbejde videre med frivillige aftaler indenfor BNBO. 
 
5. Ringforbindelser mellem vandværkerne 

v/ vandråd 
 
Referat: 
For at øge forsyningssikkerheden, er det politisk vigtigt at de almene vandværker i 
Jammerbugt Kommune er ringforbundet, så vandværkerne kan bistå hinanden ved 
forsyningssvigt. Netop ringforbindelser vil blive et af de prioriterede emner ved den 
kommende revidering af Jammerbugt Kommunes Vandforsyningsplan. 
 



En udfordring ved etablering af ringforbindelser mellem vandværker kan være stillestående 
vand. Det blev drøftet, hvordan det kan undgå at ringforbindelser bliver en ”død ende”. En 
mulighed kan være at ringforbinde to vandværker via en ejendom, således at ejendommen 
skiftevis får vand fra det ene vandværk og fra det andet vandværk. 
 
6. Revision af Vandforsyningsplan 2010-2022 

• Gennemgang af procesplan fra Grundvandsafdelingen 
• ”Kommende Planperiode” VFP’s kapitel 8 – Hvilke mål skal sættes for den 

kommende periode  
 
Referat: 
Den foreløbige procesplan for revidering af Jammerbugt Kommunes Vandforsyningsplan 
2010-2022 blev uddelt på mødet. I procesplanen fremgår det bl.a. at indgåelsen af frivillige 
aftaler om pesticidfri dyrkning indenfor BNBO fylder meget i år (deadline årsskiftet 2022/23). 
Revidering af Vandforsyningsplanen falder i god forlængelse af arbejdet med BNBO, hvor 
vandværkerne har været nødt til at overveje deres fremtidsplaner. 
 
De nuværende mål for vandforsyningen i Jammerbugt Kommune samt målene for den 
nuværende planperiode, svarende til henholdsvis kapitel 3 og kapitel 8 i 
vandforsyningsplanen, blev uddelt på mødet, således at Grundvandsrådet allerede nu kan 
begynde at overveje målene for den kommende planperiode. Procesplanen samt de 
nuværende mål for vandforsyningen i Jammerbugt Kommune og målene for den nuværende 
planperiode vil også blive fremlagt på det fælles vandværksmøde i maj 2022, hvor også 
ringforbindelser og forsyningsområder vil være på dagsordenen (workshop med 
vandværkerne omkring et bord). 
 
Udover selve revideringen af vandforsyningsplanen, så er der et stort skrivearbejde med at 
konvertere planen til en ny digital platform, idet den nuværende vandforsyningsplan er 
udarbejdet i et ”dødt dokument”. 
 
7. Fælles vandværksmøde 

• Fastlæg mødedato primo maj. Mødet forventes afholdt primo maj 2022.  
 
• Forslag til dagsordenspunkt 

- Skovrejsning Brovst og Aabybro 
- Ringforbindelser 
- BNBO 
- Vandanalyser –invitere et analyselaboratorium som fortæller om prøveudtagning, 

kemi og analyseresultater.  
 
Referat: 
Det blev besluttet at afholde det fælles vandværksmøde den 10. maj 2022 kl. 16.30 i Brovst 
Hallen, alternativt den 11. maj 2022 såfremt Brovst Hallen er optaget. Grundvandsgruppen 
kontakter Brovst Hallen. 
 
Dagsordenspunkter: 

- Skovrejsning Brovst og Aabybro. Starte med lidt info i Brovst Hallen, og derefter en 
gåtur i skovrejsningsområdet ved Brovst. 



- Revidering af Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022, herunder 
workshop om ringforbindelser og forsyningsområder. 

- BNBO. Oplæg om status med at indgå frivillige aftaler indenfor BNBO. 
 
Det blev besluttet at udskyde punktet vedr. vandanalyser til næste år, alternativt til et 
fyraftensmøde i løbet af året. Der blev drøftet om muligheden for at indhente et fælles tilbud 
på analyser for de almene vandværker i Jammerbugt Kommune. 
 
8. Nyt fra kommunen og rådets medlemmer 
 
Referat: 
Der er pr. 1. januar 2022 kommet en ny metode til almene vandforsyningers indberetning af 
status for anvendelse af de tilknyttede boringer til Miljøstyrelsen (ikke til Jammerbugt 
Kommune). 
 
Den nye løsning betyder, indberetning af boringsstatus skal foregå i en digital blanket via 
www.virk.dk. Der kan findes mere information og vejledningsmateriale på Miljøstyrelsens 
hjemmeside:  
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/status-for-drikkevandsboringer/  
 
9 . Næste møde i 2022 

 7. juni 2022, 20. september 2022, 6. december 2022 
 

Referat: 
If. forretningsordenen for Grundvandsrådet er det vedtaget, at der afholdes 3-4 møder årligt 
(ét i hvert kvartal). Det blev besluttet som udgangspunkt at afholde 3 møder årligt samt det 
store fælles vandværksmøde. 
 
Mødedatoer for resten af 2022: 
 

- Fælles vandværksmøde i Brovst den 10. eller 11. maj 2022 
- Evt. møde tirsdag den 7. juni 2022 (evt. fyraftensmøde vedr. vandanalyser. Invitere 

et analyselaboratorium til at fortælle om prøveudtagning, kemi og analyseresultater) 
- Grundvandsrådsmøde tirsdag den 20. september 2022 
- Grundvandsrådsmøde tirsdag den 6. december 2022 

 
Grundvandsrådsmøderne starter kl. 15.30, og afholdes som udgangspunkt i adm.bygningen 
i Pandrup. 
 
OBS: Det blev besluttet at afholde det næste Grundvandsrådsmøde ved Aabybro Vand 
A.m.b.a., så der samtidig var mulighed for at se et vandværk (”ryste sammen møde” ifm. nyt 
Grundvandsråd). 
 
10. Eventuelt 
 
Referat: 
Intet under eventuelt. 
 


