Kontaktudvalget for Vandværkerne i Egedal Kommune (KVE).
Referat af KVE bestyrelsesmøde d. 25. august 2014.
Deltagere.
Eyvind Christensen (Hirsebakken), Bo Otterstrøm (Ganløse), Thomas Veit Sørensen & Kjell Stav
(Buresø), Henrik Strøbech & Per Knudsen (Slagslunde), Ulla Jensen (Furesø Egedal Forsyning)
Peter Egemose Grib (Hove), Erik Næhr (Veksø), Peter L Skrubbeltrang (Smørumovre), Vagn N
Handlos, Klaus Frelling Andersen & Jens Skov (Stenløse), Malene Jakobsen (Egedal Kommune),
Dagsorden og referat.
1. Inddrivelse af fordringer fra andelshavere/forbrugere (Peter Egemose Grib og Henrik Strøbech
indleder). Som forberedelse til punktet, kan man læse om FVDs overvejelser her
(http://fvd.dk/drift-og-administration/forbrugere/restancer.aspx )
Det er vigtigt, at man gør krav på udestående, f.eks. til konkurser, dødsboer m.m..
Henrik gennemgik praktisk vejledning i at gennemførsel fordringer. Den ligger på
Domstolsstyrelsens hjemmeside. Vejledningen blev uddelt på mødet og lægges på KVE’s
hjemmeside. Slagslunde har brugt vejledningen i praksis, den fungerer fint.
Husk, at man til et konkursbo først skal lukke for vandet, hvis boet ikke vil indstå for udgiften. Så
det skal man selvfølgelig skynde sig at finde ud af. Konkursboet er i princippet at betragte som en
ny ejer.
2. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på vandforsyningsanlæg (Peter Egemose Grib indleder)
Som forberedelse til punktet, kan man læse bekendtgørelsen her
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144509 )
Der er 2 hovedpunkter i bekendtgørelsen, det ene er kravet om, at vandværkets driftsansvarlige
har gennemgået et kursus (Drift - & Hygiejnekursus) som beskrevet i bekendtgørelsen. Det andet
er kravet om at indføre et kvalitetssikringssystem. Alt skal være i gang/indført ved udgangen af
2014!
Stenløse Vandværk har anskaffet et kommercielt kvalitetssystem for vandværker, Thethys
anbefalet af FVD. Slagslunde har udformet deres eget system baseret på et Word dokument med
detaljeret beskrivelse af bl.a. de komponenter der indgår i vandværket. Det fylder ca. 50 sider.
Slagslunde VV lægger dele af sit system på KVE’s hjemmeside.
Vi må forvente, at kommunen i 2015 følger op på vores efterlevelse af bekendtgørelsen
3. Takstblade, herunder kommunale krav og forventninger (Per Knudsen indleder og Malene
Jakobsen er inviteret mhp på at deltage i drøftelse).

Per Knudsen refererede fra en lille arbejdsgruppe, der har samarbejdet sommeren over med
kommunen. Takstbladet skal være gældende for vandværkets naturlige forsyningsområde.
Kommunen vil fremsende en beskrivelse af det naturlige forsyningsområde til hvert vandværk.
Tilslutningsbidragene skal være klart angivet i takstbladet. Kommunen vil tilbyde hvert enkelt
vandværk et møde til afklaring af principper for beregning af bidragene. Hvis man ikke kan nå
tilretninger af 2015 takstbladet efter de nævnte principper, vil der være mulighed for, at beskrive
manglerne i 2015 takstbladet og derefter rette 2016 versionen.
Slagslunde arbejder på at kalkulere tilslutningsbidragene og lægger principper og resultater frem i
KVE, så andre kan drage nytte af erfaringerne.
4. Benchmark på el, foreløbig status (Henrik Strøbech indleder)
Fire vandværker har meldt data ind, data ligger på KVE’s hjemmeside. Henrik refererede fra sit
brug af sammenligning med Ganløse Sdr. Vandværk en sammenligning der havde medført
justering af filterbeluftningen i Slagslunde og dermed besparelse på el-forbruget. Send gerne data
fra dit vandværk til Henrik, som så vil lægge værdierne ind på hjemmesiden. Der er megen erfaring
at hente til gavn for dit værk, hvis du lægger data på hjemmesiden.
5. Drift & Hygiejnekursus, beramning af tidspunkt i november, valg af undervisere og plan for
udarbejdelse af kursusmateriale (Vagn Handlos indleder).
Vagn fremlagde mulighederne for at skabe et eget hygiejnekursus primært for personer fra KVE’s
medlemsværker. Der er klart at alle vandværker med over 10 forsyningsenheder er forpligtet til at
have en person, som har gennemgået hygiejnekurset, i sin driftsorganisation. KVE planlægger at
bygge kurset op således, at bekendtgørelsens krav opfyldes. Indholdet af kurset vil blive baseret på
indholdet i de kurser FVD tilbyder. PÅ mødet blev det efterspurgt tilkendegivelse af hvor mange
personer der ville deltage i et KVE kursus, det var ca. 15 blandt de fremmødte, hvilket er nok til at
kurset kan gennemføres. Der var ønske om, at kurset blev holdt over ca. 2 aftener frem for en
weekend eller i dagtiden. En pris for kurset på 1000 kr. blev nævnt som en mulig ramme for
økonomien.
Vagn melder sig til et af FVD’s hjemmestudiekurser og aflægger prøve, for at se hvad FVD kurserne
indeholder.
Peter og Vagn mødes snarest (2.9.14) for at udarbejde kursets indhold, samt komme med oplæg til
de praktiske forhold f.eks. hvor, hvornår og hvordan kurset skal afholdes. I processen er indlagt et
besøg hos kommunen for at få en vurdering af KVE kursets indhold i forhold til bekendtgørelsens
krav.

6. Bestyrelsens forslag til KVEs års- og mødeplan (Peter Egemose Grib indleder)
Års- og mødeplanen er aftalt til følgende:
Oktober (8. oktober)
- Kvalitetssikringsarbejdet på de enkelte vandværker (Peter Egemose Grib indleder)
Som forberedelse til punktet, kan man læse bekendtgørelsen her

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144509 )
- overvejelser om fremtidigt Fællesregulativ / nye regulativer
- Status på de enkelte vandværkers takstblade (bordet rundt fra deltagende vandværker)
- Fremvisning af Stenlien Vandværk (Jens Skov viser rundt på matriklen)
November (dato udmeldes primo september)
- Hygiejnekursus (Vagn Handlos, Henrik Strøbech, Peter Egemose Grib m.fl.)
Vi sigter efter 2-3 hverdagsaftener. Kurset gennemføres kun ved deltagelse i det fulde program.
Januar (27. januar)
- Drøftelse af perspektiver på og udfordringer ved vandforsyning i åbent land
- BNBOere - status og videre arbejde (Mette Skougaard/Egedal Kommune orienterer)
- Erfaringer med vandværkssammenlægninger (v/ Bo Otterstrøm)
- Forberedelse af generalforsamling.
April
- Generalforsamlinger i KVE og Grundvandspuljen
Efter indtagelse af smørrebrød afsluttedes mødet med en generel diskussion af værdien i at
mødes og diskutere fælles problemstillinger.
Vagn N. Handlos
26. december 2014

