Kontaktudvalget for Vandværkerne i Egedal Kommune (KVE).
Referat af KVE bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2015.
Deltagere.
Eyvind Christensen (Hirsebakken), Bo Otterstrøm (Ganløse), Kjell Stav (Buresø), Per
Knudsen (Slagslunde), Peter Egemose Grib (Hove), Søren Benthin (Veksø), Peter L
Skrubbeltrang (Smørumovre), Henrik Rasmussen, Vagn Handlos & Jens Skov (Stenløse).

Dagsorden og referat:
Beredskabsplaner, oplæg ved Søren Benthin fra Beredskabsstyrelsen og bestyrelsen for
Veksø Vandværk..
”Beredskabsplaner er til for at styre det uforudsigelige”, var Sørens indgang til en
præsentation af hvordan man handler i en krisesituation, med udgangspunkt i mulige
problemer med vandkvaliteten. Præsentationen indeholdt et mindre gruppearbejde, der fik
sat gang i diskussionen, samt var indgang til en præcisering af de enkelte kærneopgaver i
krisestyring. Senariet var en udmelding fra lægerne Lægehuset i Stenløse, som havde
oplevet unormalt mange patienter med infektionssygdomme, der kunne skyldes en
problematisk vandkvalitet fra vandværket. Præsentationen og gruppearbejdet satte mange
tanker i gang blandt deltagerne. Vandværkets beredskabsplan var i fokus i den
efterfølgende evaluering, der viste, at ikke alle havde en opdateret beredskabsplan for
vandværket, noget der skal arbejdes videre med
Jens Skov fra Stenløse Vandværk, der har en opdateret plan og Søren Benthin indleder
et samarbejde om at få udfærdiget en beredskabsplan i løbet af vinteren, gerne i en form
som vil kunne bruges af de øvrige KVE værker. Resultat præsenteret i KVE på et
kommende møde.

Nyt fra bestyrelsen
Levering af måleroplysninger er igen i år aktuelle for Egedal Forsyning, der har henvendt
sig til de enkelte værker for at få oplyst om udskiftning af målere. Kom allerede nu med
oplysningerne, så travlheden ved årsskiftet undgås. Husk at udskiftninger kan udløse en
betaling til vandværket fra Egedal Forsyning, se i aftalen hvad prisen er. Aflevering af data
ved årsskiftet kan eventuelt foretages i et regneark, som en simpel løsning for mindre
vandværker.

Opfølgning på drøftelser om hygiejne- og kvalitetskurset afholdt i foråret 2015. Formanden
sender en forespørgsel ud til medlemmerne for at få afdækket behovet for et supplerende
kursus for nye folk i vandværkerne.

Nyt fra Grundvandspuljen/Vagn
Aktiviteten er fokuseret på at finde ikke registrerede boringer og brønde. Vi samler idn til
lukningsrunden for 2016 der kommer kun få nye kandidater ind, så puljens opgave på
lukningsområdet er måske snart afsluttet, når alle kendte ubenyttede enheder er lukket .
Økonomien. Der er penge til en lukning i 2016 af samme størrelse som den der er udført i
år. Lukningerne med den nye entreprenør, fra Fyn er gået tilfredsstillende. Det har været
et upåklageligt samarbejde mellem lodsejere, puljens repræsentant Niels Dausell og
kommunen. Hertil kommer at regningen blev 15% mindre end med den tidligere
entreprenør.

Hvordan følger men let med i vandets tilstand og sparer penge? /Henrik og Peter

Har man behov for en abonnement ordning med en vagt, var spørgsmålet til forsamlingen i
en diskussion af hvordan man driver værket i det daglige. Alternativer til vagtordning blev
præsenteret, bl.a. i form af mere uddelegering af opgaver og ansvar for
bestyrelsesmedlemmerne. Dette har ifølge Henrik med stor succes fungeret i Slagslunde.
Peter inspirerede yderligere til medindragelse ved at beskrive sin udvikling af et IT-system
der bruges i Hove Vandværk.
Andre råd og oplæg der blev givet var:
Brug ikke mere luft til beluftning af råvandet end nødvendigt, der er begrænset opløsning
af ilt i vand, sættes mere til spildes det. Filterleverandøren hjælper med at dimensionere
lufttilførslen. Et flowmeter til ca. 10.000 kr. kan gøre indreguleringen og kontrol af
beluftningen let både i dagligdagen og ved ændringer i systemet.
Optimering af filterskylleprocessen er en anden vigtig parameter for vandkvaliteten og
indsatsen for at reducere driftsudgiften.
Husk altid at den væsentligste udgift til værket er strøm.

Er pumperne dimensioneret rigtigt i forhold til moderne lavenergipumper. Der har tidligere
været en tendens til at vælge pumper der er for store i forhold til forbruget, hvilket sammen
med en nedgang i forbruget giver anlednings til at se kritisk på værkets pumper. En pumpe
med mindre kapacitet kan vise sig at være tilstrækkelig, hvilket sammen med større
effektivitet i udnyttelse af energien kan give en hurtig tilbagebetaling
Har man alternerende pumper så køb dem ikke på samme tid, så havarer de næppe på
samme tid..
Har du en revisor og hvad betaler du for det overvej om det er nødvendigt at have en
revisor.

Erfaringer med det seneste tilsynsbesøg fra kommunen.
Tilsynsrapporten, som Stenløse har modtages efter besøget, sendes til alle værker til
information. Stenløse og Ganløse Vandværker har begge opfattet tilsynet som konstruktivt
og positivt. Det er enighed am at besøget ikke udelukkende opfylder kommunens
tilsynsforpligtelse men også er med til at sikre kvaliteten af vore ydelser.

Eventuelt
Veksø har ikke fået godkendt sit takstblad af kommunen i første omgang.

Afslutning.
Efter indtagelse af smørrebrødet blev mødet afsluttet. Næste møde afholdes d. 13. januar
2016.
Referent
Vagn Handlos
23.10.15.

