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Referat fra møde i Grundvandsrådet den 13. februar 2018
Til stede: Carsten Andersen, Knud Mikkelsen, Tommy Mostrup, Allan Olesen, Bjarne
Bang, Anna Maria Nielsen, Henrik Sørensen.
Ikke til stede:
Alex Jensen, Jens Chr. Ravn Roesen, Bjarne Pedersen, Niels H. Svendsen
1. Indledning
Præsentationsrunde.
2. Referat fra forrige møde
Referat er ikke sendt ud beklageligvis. Det foreslås, at referater lægges ud på hjemmesiden. – Det er gjort.
3. Orientering/Meddelelser
Der afholdes temadag for det nye TMU vedr. grundvandsbeskyttelse.
4. Behandling af indkomne forslag,
 Forslag til Rammeplan for indsatsplanlægning
Kommentarer til forslaget:
o Tommy Mostrup:
 Under målsætninger foreslås det, at der tilføjes et ”kan” i sætningen som
vist her: Det er Hjørring Kommunes målsætning at sikre at drikkevandsforsyningen i kommunen kan baseres på uforurenet grundvand. Forvaltningen ønsker at vedholde sætningen uden ”kan”.
 Står retningslinjen om spildevandsslam ikke i vandforsyningsplanen? Retningslinjen: Spildevandsslam kan indeholde stoffer, som er uønskede i
grundvand. Det kan være vandopløselige stoffer som medicinrester og
hormonlignende stoffer Landmænd opfordres derfor til ikke at bruge slam
som jordforbedringsmiddel i statens indsatsområde og i BNBO. Hjørring
Kommune vil, hvis nødvendigt, gøre brug af forbud mod udbringning af
slam i indsatsområder på baggrund af en konkret vurdering af sårbarheden.” Svar: Retningslinjen her indeholder mere end den i vandforsyningsplanen. Bl.a. mulighed for at give forbud.

Side 2

 Hvorfor er gylle ikke medtaget? Gylle administreres under landbrugsstyrelsen, derfor står der ikke noget om det her.



o

Tommy:
 Beskrivelse af områder: kan man gøre det mere overskueligt med kort fx
og så gemme den udførlige beskrivelse i bilag? Kommunen overvejer dette.
 Aftaler med lodsejere: Kommunen har herefter en frist på to uger til at gøre indsigelse. – Kan man bruge et andet ord?
Svar: I vandforsyningsloven står der, at kommunen kan gøre indsigelse.
Sætningen ændres til: Kommunen har herefter en frist på to uger til at gøre indsigelse, hvis aftalen strider mod regler fastsat i medfør af lov eller
mål i indsatsplanen.

o

Henrik spørger ind til mikroplast. Det håndteres ikke på nuværende tidspunkt.

o

Bjarne Bang:
 Har forvaltningen overvejet retningslinjer for byudvikling og regnvandsbassiner? Regnvandsbassiner kan fx stå som et opmærksomhedspunkt.
Svar: Der tilføjes en kommentar omkring regnvandsbassiner under retningslinjer i indsatsplanen.
 DN vil gerne have, at byudvikling kan stå som retningslinje som noget der
skal tages konkret stilling til.
 Svar: Hjørring Kommune vil gerne afvente klagenævnets afgørelse inden
retningslinjen evt. tilføjes.

Forslag til Indsatsplan for Løkken Vandværk
o Forvaltningen: Hvad er der sket siden sidst:
 Møde med lodsejere 5. dec. 2017. Utilfredshed fra to lodsejere over dyrkningsrestriktioner, men dog forståelse for problematikken. Tilfredshed
over at der afholdes møde med de berørte parter.
 Der er fundet pesticider i de to sidste boringer. Grænseværdier for pesticider
i afgang vandværk er endnu ikke overskredet. Kommunen er opmærksom på
situationen, og der bliver i samarbejde med vandværket overvejet muligheder for en akut plan for vandværket ved fx nødforsyning eller rensning.
o

Allan: Foreslår skærpet måleprogram omkring desphenyl-cloridazon. Opfordrer til, at man undersøger hvad udgifterne vil være til et nyt vandværk et andet sted.

o

Tommy:
 En mediesag omkring pesticidforurening i Løkken vil ikke kun være et problem for turismen i Løkken men være et generelt problem for hele kommunen og for andre vandværker. Han opfordrer til hurtig handling, og at
Løkken Vandværk får ansøgning om kulfiltrering inden sagen når TMU d.
7. marts.
 Der er overordnet set lavet et fint stykke arbejde med indsatsplanerne.

Side 3

o

Der bliver drøftet, hvorvidt der kan skrives ind i planen, at der på nuværende
tidspunkt er en handling på pesticidproblematikken. Svar: Der står som en
handling, at der skal laves en kortsigtet plan for vandforsyningen. Der skrive
ikke ind hvordan problematikken omkring pesticider skal håndteres.

5. Forslag til emner til dagsorden og mødetidspunkt for næste møde
Allan: Foreslår at man tager fat på Bredkær Vandværk igen. Vil gerne vide om det er
samme plan man fremstiller igen. Knud svarer, at det er den samme plan. Allan siger, at
man bør overveje hvor lang tid der bør gå fra man sender en plan i høring, til den sendes
til godkendelse. Han foreslår, at man giver lodsejerne ved Bredkær besked om hvornår
planen vil blive behandlet. Kommunen tager kommentaren til efterretning og kontakter
lodsejere snarest.
Allan orienterer om, at Landbrugsorganisationerne vil føre en retssag omkring klagenævnets afgørelse i Egedal Kommune. Han foreslår at klagenævnets afgørelse tages med
på en temadag for politikerne vedr. grundvandsbeskyttelse.
Emnerne blev drøftet og behøver ikke at komme på næste møde.
Forvaltningen indkalder til møde inden planen sendes til godkendelse. Det vil blive før eller efter sommerferien alt efter hvornår det passer. Tidspunktet er igen kl. 16.00.
6. Eventuelt.
Ikke noget til dette punkt.

Med venlig hilsen

Bodil Porsbøl Jacobsen
Team Vand og Jord
Tlf. 72336713

