Referat fra grundvandsrådsmøde den 22. maj 2017.
1. Referat fra forrige møde
Kort snak om indsatsplan i Frederikshavn Kommune omkring Stenhøj. De har fået lignende
indsigelser, planen skal godkendes i maj 2017.
2. Orientering/Meddelelser
Hjørring Vandselskab orienterede om at handlingsplan ifm. kulfilteranlæg ligger klar til
godkendelse.
Miljø og Fødevarestyrelsen orienterede om, at BNBO får status som OSD.
3. Behandling af indkomne forslag
a. Endelig godkendelse af indsatsplan for Bredkær Vandværk
Hj. Kom. lavede en kort præsentation af forløbet med høringer og forberedelse til politisk
behandling. Planen fremlægges for byrådet den 28. juni 2017. Der laves småjusteringer af
planen og de forskellige indsigelser med administrationens kommentarer kommer med som
bilag.
Hj. Kom. gennemgik indsigelser, med fokus på den faglige baggrund for planen og de udpegede
indsatser.
Der var en god snak om det faglige grundlag for udpegning af de prioriterede områder:
DN har ikke indsendt høringssvar. De er tilfredse med vores udpegning og indsatser mod
pesticider.
Hjørring Vandselskab har heller ikke sendt høringssvar, men er meget tilfredse med planen.
LandboNord:
De ønsker mere gennemskuelighed for hvordan vi er kommet frem til de udpegede arealer. De
foreslår at der vedlægges et teknisk bilag til rapporten.
Synes borgermøder er en god idé i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner. Han mener
der bør komme politikkere med.
b. Status på indsatsplan for Løkken Vandværk
Løkken Vandværk har haft et møde med de to vigtigste lodsejere, for at starte en dialog om
grundvandsbeskyttelse.
Hj. Kom. har gennemgået ejendomme i kildepladszonen for evt. punktkildeforureninger
(spildevandsforhold, olietank, gl. boringer mv. ). Der laves en risikovurdering og handlingerne
tages med i indsatsplanen.

Der skal holdes et møde med Løkken Golfklub for at snakke udfasning af sprøjtemidler.
Det forventes, at der ligger et udkast klar til efteråret.
Følgegruppe. Allan og Bjarne vil gerne deltage. Knud foreslår at man kører videre med
Grundvandsrådet som følgegruppe, og inviterer Løkken med som midlertidigt medlem.
4. Forslag til emner til dagsorden og mødetidspunkt for næste møde
a. Der indkaldes til nyt møde i oktober 2017.
5. Eventuelt
Ingen ting.

