
Forretningsorden for Grundvandsrådet for Gribskov Kommune af 2018 
 
§1 Grundvandsrådet for Gribskov Kommune er nedsat som   
 koordinationsforum i henhold til § 12 i Lov om Vandforsyning. 
 
§2 Grundvandsrådet er sammensat af: 
 
 2 repræsentanter for Vandværkerne i Gribskov Kommune 
 1 repræsentant for Nordsjællands Landboforening NOLA 
 1 repræsentant for Dansk Industri 
 1 repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening 
 2 repræsentanter for kommunens udvalg for Miljø, Klima og Kyst, blandt 
 dem Udvalgets formand. 
 
§3 Der udpeges en suppleant for hvert medlem. 
 
§4 Formanden for Miljø, Klima og Kyst er tillige formand for    
 Grundvandsrådet. 
 
§5 Grundvandsrådet er rådgivende for Byrådets behandling af   
 indsatsplaner efter vandforsyningsloven.  
 
§6  Grundvandsrådet kan behandle andre sager om grundvand og drikkevand.  
 
§7 Center for Teknik & Miljø yder sekretariatsbistand til Rådet. 
 
§8 Formanden fastsætter dagsorden for møder efter indhentning 
 af forslag til dagsordenspunkter fra rådets medlemmer mindst  
 14 dage før mødet. Mødeindkaldelse sker med mindst 14 
 dages varsel.  
 
§9 Der afholdes mindst to ordinære møder i hver valgperiode. 
 
§10 Behandling af sager mv. mellem to ordinære møder kan foretages på 

formandens foranledning ved høring blandt Rådets medlemmer. En høring 
skal have en frist på mindst 14 dage. 

 
§11 På formandens foranledning eller ved anmodning fra mindst fire af rådets 

medlemmer kan der indkaldes til ekstraordinære møder. 
 
Forretningsorden er vedtaget på Grundvandsrådets møde d. 21. marts 2018. 
 
Michael Hemming Nielsen, Formand for Grundvandsrådet. 



Forretningsorden for Grundvandsrådet for Gribskov Kommune af 2007 
 
 
 
§1 Grundvandsrådet for Gribskov Kommune er nedsat som koordinationsforum i henhold til § 12 i 

Lov om Vandforsyning. 
 
 
§2 Grundvandsrådet er sammensat af: 
 
  2 repræsentanter for Vandværkerne i Gribskov Kommune 
  1 repræsentant for Agrovi - Nordsjællands Landboforening  
  1 repræsentant for Dansk Industri 
  1 repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening 
  2 repræsentanter for kommunens Tekniske Udvalg, blandt dem Udvalgets formand 
 
 
§3 Der udpeges en suppleant for hvert medlem 
 
 
§4 Formanden for Teknisk Udvalg er tillige formand for    
  Grundvandsrådet 
 
§5 Grundvandsrådet er rådgivende for Byrådets behandlling af   
  indsatsplaner efter vandforsyningsloven  
 
 
§6 Teknik, Vej og Forsyning yder sekretariatsbistand til Rådet. 
 
§7 Formanden fastsætter dagsorden for møder efter indhentning 
  af forslag til dagsordenspunkter fra rådets medlemmer mindst  
  en måned før mødet. Mødeindkaldelse sker med mindst 14 
  dages varsel.  
 
§8 Der afholdes mindst et ordinært møde om året i Rådet. 
 
 
§9 Behandling af sager mv. mellem to ordinære møder kan foretages på formandens foranledning 

ved høring blandt Rådets medlemmer. En høring skal have en frist på mindst 14 dage. 
 
 
§10 På formandens foranledning eller ved anmodning fra mindst 4 af Rådets medlemmer kan der 

indkaldes til ekstraordinære  møder. 
 
 
 
Vedtaget på Grundvandsrådets møde 28. november 2007 
 
 
 
Jan Ferdinansen 
Formand for Grundvandsrådet. 


