Referat fra KVE møde 19. august 2013.
Mødet blev holdt på Vandværket på Stenlien og indledtes kl. 19.30.
Deltagere
Peter Egemose Grib, Hove vandværk, Formand for KVE. (PEG)
Ulla Boje Jensen, Egedal Forsyning (UBJ)
Per Knudsen, Slagslunde Vandværk (PK)
Henrik Strøbech, Slagslunde vandværk (HS)
Lau Jensen, Buresø vandværk
Erik Næhr, Veksø vandværk
Jens Skov, Stenløse Vandværk
Eyvind Christensen, Hirsebakken Vandværk
Vagn Handlos, Stenløse Vandværk (referent)
Der var afbud fra Bent Willy Nielsen.
Første punkt på dagsordenen var en orientering om værdien og brugen af potentialekort over
grundvandsstanden i kommunen. Desværre havde Mette Skougaard, der stod for punktet,
meldt afbud. Punktet udsattes derfor til næste møde.
Orientering om Boringsnære Beskyttelses Områder (BNBO). (VH)
VH redegjorde for udvidelsen af beskyttelseszonen til 25 meter, samt for muligheden for at
udlægge BNBO i tilknytning her til. BNBO skal beskytte mod konsekvenser af uheld ved
boringer. Alle berørte vandværker vil kunne forvente en henvendelse fra kommunen i augustseptember. Det enkelte vandværk må forvente at være ansvarlig for at udrede eventuelle
erstatninger til lodsejere, som begrænses af de BNBOere som i sidste ende udlægges. Der
henvises i øvrigt til referat af orienteringsmøde udsendt til alle vandværkerne fra Egedal
Kommune.
KVE har over for kommunen luftet det synspunkt, at den erstatning vandværket må forvente
at skulle betale til berørte lodsejere skal stå i rimeligt forhold til vandværkets værdi og
omsætning (proportionalitetsprincippet). Dette princip er accepteret af kommunen, som
grundlag for vurdering af forslag til udpegning af BNBOere.
Det blev diskuteret om Grundvandspuljen måske vil kunne have en rolle ift. BNBO f.eks. ved at
hjælpe med medfinansiering. Tages op i Grundvandspuljen.

Takstblade (PEG)
PEG indledte med at fastslå, at korrekte takstblade er væsentligt både over for forbrugerne og
over for myndigheder som f.eks. Skat.
PEG omdelte Miljøstyrelsens vejledning fra 1986, som den seneste vejledning på takstområdet
PEG kommenterede videre, at FVD´s oplysninger om takstblade på hjemmesiden kan være
fejlbehæftede, så pas på med at bruge dem ufordøjet
Princippet for vandværkets opkrævninger og dermed takster er hvile i sig selv princippet. Hvis
dette princip ikke er fulgt, må man forvente, at kommunen kan afvise at godkende
takstbladet.
Beregning af hovedanlægsbidraget er en vigtig takst, der bruges ved tilslutning af nye
forbrugere. Denne takst er vigtig for opretholdelse af vandværkets kapacitet nu og i fremtiden.
Gebyrer og moms er en yderligere vigtig del af takstbladet. Rykkergebyrer må ikke være mere
end 100 kr. og er momsfri. Princippet er, at der skal være et arbejde bag momsede gebyrer, et
arbejde der skal kunne prissættes og reflekterer gebyrets størrelse. Der kan ikke opkræves

momsbelagt lukkegebyr, men derimod momsbelagt åbningsgebyr hvor der ydes en ydelse til
brugeren.
Takstbladet bør være formuleret således, at forbrugeren kan kontrollere sin regning.
Forbrugsenheder, den enkelte forbrugers forbrug af vand i forhold til et gennemsnitsforbrug, er
omtalt i Miljøstyrelsens vejledning fra 1986. Disse forbrugsenheder er vigtige for udregning af
takstbladets enheder.
Ved næste møde vil Peter medbringe eksempler fra KVE værkernes takstblade og give
eksempler på løsninger, der kan være lærerige for andre.
Hjemmesiden (HS).
HS har stået for etablering af KVE’s nye hjemmeside. (www.egedalvand.dk). Hjemmesiden er
under opbygning og indeholder allerede nu oplysninger om alle medlemsværker og bestyrelsen
for KVE. HS modtog megen ros for initiativet og arbejdet.
Skifergas (PEG)
PEG gjorde opmærksom på, at Total inden for kort tid forventer at ansøge om tilladelse til
prøveboring i det NØ Sjælland (Nord for Køge). Sagen er en konsekvens af forventninger om
at kunne finde gas i skiferlag ca. 4 km under jordoverfladen, på samme måde som en
tilsvarende sag har udviklet sig i Frederikshavn, hvor der i øjeblikket udarbejdes en VVM før
stillingtagen til prøveboringen kan finde sted.
PEG redegjorde for teknikken og de risici, der kan være for grundvandet over og omkring
denne type boringer. PEG og VH følger sagen.
Sikring af ajourførte grundkort til digital ledningsregistrering.
Vagn Sørensen har stået for opgaven tidligere. VH kontakter Vagn Sørensen med henblik på,
at opgaven løses fremadrettet.
Optagelse af Egedal Forsyning.
Der forelå en anmodning fra Egedal Forsyning om medlemskab af KVE. UBJ, der deltog som
gæst, forlod mødet, hvorefter de fremmødte repræsentanter vedtog enstemmigt at byde
Egedal Forsyning velkommen. Forsyningen er medlem, når der er betalt kontingent. Efter
vedtagelsen vendte UBJ tilbage til mødet og blev budt velkommen som medlem.
Eventuelt.
VH omtalte problemer med kim i vandet efter en større reparation af en råvandsledning.
Vandet blev ikke ledt ud til forbrugerne.
Som en del af mødet blev der serveret smørrebrød, hvorefter mødet sluttede.
VNH
9. september 2013

