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Referat 
For bestyrelsesmøde i 

Hjørring Vandselskab A/S 

 

Mødedato: d. 10-03-2020 

Mødetid: 09:00 - 12:00 

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring 

 

Afbud: Børge Bech og Svenning Christensen. 

Fraværende: 

Referent: Niels Nielsen. 
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Punkt 1. Referat. 

Der er udarbejdet referat fra mødet den 4. februar 2020. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. 

 

Beslutning: 

Tiltrådt. 

 

Bilag: 

 

 

 

 

  



 

 

Sagsnr: S2019-0728 

Doknr:D2020-06540 

 

 

 

 

Hjørring Vandselskab A•S 

Åstrupvej 9 st., 

9800 Hjørring 

Telefon 3841 2828 

Fax 3841 2829 

www.hjvand.dk 

CVR-nr. 29809577 

EAN-nr. 5798003584706 

Punkt 2. Orientering om anlægsarbejder. 

I alt er der planlagt projekter for 101 mio. kr. på spildevandsområdet og 42 mio. 

kr. på vandområdet i 2020. 

 

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi. 

 

Indstilling: 

Til orientering. 

 

Beslutning: 

Orientering givet. 

 

Bilag: 
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Punkt 3. Orientering om driftsstatus. 

Der orienteres om den aktuelle driftssituation. 

 

Indstilling: 

Til orientering. 

 

Beslutning: 

Orientering givet.  

Der vil blive arbejdet med at forberede en temadag om bl.a. håndtering af 

regnvand, separatkloakering og opsporing af fejlkoblinger. Deltagerne på 

temadagen kunne være: Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune, Hjørring 

Vandselskabs bestyrelse og evt. gruppeformænd fra byrådet. 

 

Bilag: 
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Punkt 4. Forberedelse af Naturmøde. 

Til dette års naturmøde er vi gået sammen med Aalborg, Brønderslev og 

Frederikshavns forsyninger samt Danva om at skabe ”Vandministeriet”. Teltet 

er vores ramme for debatter om spildevand, separatkloakering og ikke mindst 

grundvand og drikkevand, der i øjeblikket får meget omtale i medierne. 

  

Naturmødet skal bruges til at drøfte de udfordringer, der venter forsyningerne 

de kommende år med forbrugere, politikere, organisationer og andre 

interessenter. Vores telt, ”Vandministeriet” ligger som sidste år lige ved trappen, 

og vandbaren står ved siden af som trækplaster. 

 

I år har vi fået plads på den største scene, Thunderdome, således, at vi kan nå 

endnu længere ud med vores budskab. Omdrejningspunktet for debatten i 

Thunderdome (fredag kl. 18-19) er grundvand og biodiversitet. 

  

I år er dagene i vores telt delt op således, at torsdag er åbningsdag med en 

formandsdebat, fredag er den store skolebørns- og debatdag og lørdag 

familiedag. Bemandingen af teltet i år består primært af medarbejdere fra 

Hjørring Vandselskab, men også fra Brønderslev og Aalborg Forsyninger. 

  

Vi ser Naturmødet som en vigtig platform for borger- og interessentmøder, 
faglige fællesskaber, debatter om udfordringerne på vand- og 
spildevandsområdet de kommende år og i stadig højere grad som et sted at 
møde lands- og lokalpressen. Afkastet i form af synlighed og indflydelse på 
mediedagsordenen på området får vi ikke tre dage kun i Hirtshals, men hele 
året. 
 
Under Naturmødet deltager Hjørring Vandselskab på nuværende tidspunkt 
direkte i to debatter i vores eget telt. Det er i formandsdebatten om torsdagen 
(Ole Ørnbøl) og i debatten mellem Hjørring Vandselskab og Bæredygtigt 
Landbrug om fredagen (Ole Ørnbøl og Tommy Mostrup).  
 
Det er håbet at bestyrelserne være aktive debattører under alle debatterne i 
både Thunderdome og vores telt.  
 
Programmet er under udarbejdelse og invitationer er ved at blive sendt ud til 
paneldebattørerne.  
 
Til bestyrelsesmødet i april, vil det endelige program med paneldeltagere ligge 
fast og blive præsenteret for jer. 
 

Indstilling: 

Til drøftelse. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at det på næste bestyrelsesmøde afklares hvem fra 

bestyrelsen der kan deltage. 
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Punkt 5. Information ved separatkloakeringsprojekter. 

Separatkloakering er både gennemførelse af Hjørring Kommunes 

spildevandsplanlægning og udførelsen af Hjørring Vandselskabs planlagte 

udskiftning af spildevandsledninger. 

 

Værdien, der opnås ved separatkloakering er at borgerne får færre 

opstuvninger i kældre i forbindelse med regnhændelser, at mindre 

spildevandsmængder skal transporteres over lange afstande, at selskabet 

undgår at skulle foretage dyr rensning af regnvand, der var rent, da det faldt 

som regn og en reduktion af aflastninger af opspædt spildevand til vandløbene. 

 

Der er fire aktører, der skal handle præcist og rationelt, hvis separatkloakering 

skal kunne udføres med mindst mulige gener for borgerne. Det er Hjørring 

Kommune, lodsejere, entreprenører og Hjørring Vandselskab. 

 

Samarbejdet mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab er planlagt 

således, at information af lodsejerne i princippet er afkoblet fra selskabets 

udførende opgave, og overgår til at skulle udføres som en fælles opgave for 

Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab i forlængelse af planlægnings-

/myndighedsopgaven. 

 

Informationen til grundejerne er kædet sammen med den rullende planlægning 

af separering af regnvand fra spildevand, således: 

 

• At grundejerne op til 5 år forinden har adgang til at vide hvornår deres 

område skal renoveres.  

• At der er god tid til at overveje om der skal etableres en LAR løsning. 

• At grundejerne mindst 2 år inden renoveringen er afsluttet, får en dato for 

hvornår der senest skal være separeret på egen grund. 

 

Nøglepunktet i proceduren er samarbejdet mellem Hjørring Kommune og 

Hjørring Vandselskab ifm. planlægningen op til udførelsen af 

kloakrenoveringen. Hensynene, der skal bringes sammen er: 

 

• Kommunens behov for fleksibilitet til at planlægge og processe løsninger, 

der i højere grad er rettet mod forbedring af bymiljøet, f.eks. 

nedsivningsløsninger eller LAR. 

• Kommunens behov for at koordinere med andre aktører. 

• Vandselskabets behov for i god tid at kunne planlægge og programmere den 

løbende renovering af ledninger samt at projektere og udbyde 

entreprenøropgaver. 

 

De tre hensyn tilgodeses ved, at samarbejdet mellem Hjørring Kommune og 

Hjørring Vandselskab ifm. planlægningsopgaven er baseret på 6 års rullende 

planlægning, hvor der i det 3-6. planlægnings år er relativt store frihedsgrader i 
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forhold til det konkrete valg af kloakeringsmetode, mens frihedsgraderne 

mindskes hen imod de to første planlægnings år. 

 

I selskabets planlægning af kloakrenovering indgår nødvendigheden i at leve 

op til spildevandsplanen, myndighedskrav og andre ønsker fra kommunens 

side. Men der ud over er det selskabets vurdering af, hvilke rør, der er de 

ringeste, der er grundlaget for prioriteringen. Det er behovet for at prioritere, 

projektere og udbyde, der gør det nødvendigt for selskabet at have en fast 

oversigt over, hvad der skal udføres de to første år i planlægningsperioden. 

 

Selskabets behov for adgang til en tilstrækkelig stor pulje af projekter, der ligger 

fast til to års arbejde kan realiseres ved at Hjørring Kommune hvert år ”frigiver” 

de områder til udførelse de kommende 2 år, hvor kommunen er sikker på, at 

kloakeringsmetoden ligger fast. 

 

I de områder, som Hjørring Kommune har frigivet til udførelse (rullende 2 år), 

varsles lodsejerne om, at separatkloakeringen nu er kommet til deres kvarter. 

Ved samme lejlighed orienteres borgerne om, at de nu har to år til at 

gennemføre separatkloakering på egen grund. 

 

Varslingen og den tilhørende informationsopgave planlægges og udføres i 

fællesskab mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab. 

 

På mødet præsenteres, hvorledes informationsopgaven varetages med afsæt i 

et af selskabets konkrete separatkloakeringsprojekter, og 

informationsmaterialet er vedlagt som bilag 5.1. 

 

Indstilling: 

Til orientering. 

 

Beslutning: 

Orientering givet. 

 

Bilag: 

Bilag 5.1 Informationsmateriale ifm. separatkloakering af Hirtshals. 
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Punkt 6. Orientering fra: 

 
Formanden: 

- Bestyrelsesformanden og selskabets direktør deltager i møde med 
borgmestren, formanden for Teknik- og Miljøudvalget og medarbejdere 
fra Hjørring Kommune om brugen af ekspropationsmulighederne ifm. 
jorderhvervelse til vandindvinding. 
 

 
Den øvrige bestyrelse: 

-  
 

Direktøren: 

- I forbindelse med IWA, vil der den 21. oktober bliver afholdt et 

bestyrelsesarrangement med rundvisning på IWA-messen og 

efterfølgende spisning på Den Blå Planet. 
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Med venlig hilsen 

 

Tommy Mostrup 
Administrerende direktør 
 
 

 
 
Ovenstående referat er godkendt d.   /    2020 
 
 
_____________________  _____________________ 
Ole Ørnbøl   Svenning Christensen 
 
 
___________________  _____________________ 
Børge Bech   Ivan Leth 
 
 
_____________________  _____________________ 
Kim Bach   Anders Rytter Madsen 
 
 
_____________________  _____________________ 
Henrik Christian Sørensen  Denni Lund Jørgensen 
 
 
_____________________ 
Rasmus Rask 
 


