Referat af bestyrelsesmøde i KVE tirsdag d. 27 januar 2015.

Deltagere: Henrik Strøbech & Per Knudsen (Slagslunde), Eyvind Christensen (Hirsebakken), Ulla
Jensen (Furesø Egedal Forsyning), Hans Christensen (Veksø), Thomas Veit Sørensen & Kjell Stau
(Buresø), Vagn N Handlos, Klaus Frelling Andersen, Vagn N. Handlos, Jens Skov & Henrik
Rasmussen (Stenløse), Mette (Egedal Kommune), Bo Otterstrøm & Sven Lindgren (Ganløse), Peter
Egemose Grib (Hove), Poul Krüger (Ganløse Bund).

Meddelelser fra formanden (høringssvar klimaplan, udvikling vandpriser mv)
Husk taksten for levering af måleroplysninger, som angivet i formandens julebrev. Giv
gerne oplysningerne i en maskinlæsbarform som Egedal Forsyning kan bruge direkte.
Pris på vand fra KVE værkerne i 2015 ligger på ca. 25 kr. pr. m3 for
medlemsværkerne, der er ikke tegn på de store prisstigninger, som eller omtales i
pressen. Priserne på vand fra KVE værkerne synes at nærme sig hinanden over en
længere tidsperiode, når men ser på historiske data.
Kommunens plan for vand og klimatilpasning, der har været i høring, er kommenteret
fra KVE. Høringssvaret vil blive tilsendt til medlemsværkerne på mail og samtidig lagt
på hjemmesiden (egedalvand.dk). Høringssvaret indeholder en kommentar til måden at
beregne prisen for BNBO erstatningen, der er baseret på de enkelte vandværkers
indvindingstilladelse og ikke de reelt indvundne vandmængder.
Der er planlagt møde mellem Peter &Vagn med formanden for Miljø og Teknikudvalget
i kommunen Peter Hansen i morgen. Dagsordenen er løst og fast om vandforsyningen
i kommunen på det politiske plan, samt Peter Hansens deltagelse som ordstyrer til vore
repræsentantskabsmøder..

Snak omkring vandforsyning i åbent land (Peter Egemose Grib indleder).
Takstbladets priser gælder for det naturlige forsyningsområde, som er det område, i
hvert vandværk, hvor vandværkets forsyningsledninger er tilgængelige for tilslutning.
Andre, udenfor det naturlige forsyningsområde, kan tilsluttes efter etablering nye
forsyningsledninger, der betales af de nye forbrugere. Andre forbrugere, som vil kunne
have glæde af de nye ledninger, men ikke ønsker at tilslutte sig på
etableringstidspunktet, kan vælge at bidrage til projektet, med henblik på senere
tilslutning. Af andre muligheder for at rejse penge til lægning af nye ledninger kan
man forstille sig at kommunen eller vandværket vælger at stå i forskud for potentielle
kommende forbrugere, som når de tilsluttes, betaler forskuddet tilbage til kommune
eller vandværk. I praksis er det vanskeligt for et vandværk at stå i forskud og det
samme er i øjeblikket også tilfældet for kommunen. Kommunen har også mulighed for
at pålægge forbruger, som vælger at stå uden for en tilslutning til en ny
forsyningsledning en passageafgift. Det undgår kommunerne generelt at benytte sig af,
fordi det skaber vrede at skulle betale for noget, man bevidst vælger at stå uden for.

Der udspandt sig en længere diskussion om mulighederne for at enkelte forbrugere
eller grupper af forbrugere, selv lægger ledninger, som senere overtages af
vandværket. Der var en generel stemning imod denne etableringsform bl.a. pga.
problemer med kvalitetssikring af arbejde og materialer, der medgår til de nye
ledninger. Det nuværende regulativ angiver, at vandværket selv skal anlægge sine
ledninger. Det sætter også sine begrænsninger for kreativiteten.
Ganløse Bund spurgte om muligheden for at få finansiering af en nødforbindelse til
Ganløse Bund Vandværk, fra en KVE pulje, på samme måde som det tidligere var
mulig i KVS. Ingen af mødedeltagerne så en mulighed for dette.
Som afslutning på punktet understregede Peter at alle vandværker bør være forberedt
på at modtage kommende forbrugeres relevante spørgsmål om, hvad en tilslutning i
det åbne land koster. Der kan blive udfordringer med at besvare spørgsmålene
kvalificeret uden at være forpligtende. Det må løses i situationen.

BNBOere - status (Mette Skougaard/Egedal Kommune orienterer).
Vand og Klimatilpasning, planen fra Egedal Kommune har været i høring. Planen
betyder ikke, at der generelt er taget stilling til fastlæggelse af BNBO herunder
rådighedsindskrænkning. Planen er et planlægningsdokument, der samler de
påvirkninger, der skal tages stilling til ved nye projekter, som f.eks. nybyggeri etablering
af industri eller ændrte arealanvendelse. HOFORS kildeplads Bjellekær er dog et en
undtagelse, idet der nu forhandles rådighedsindskrænkninger i BNBO området. Der
kommer et kommuneplanstillæg for området. I denne sammenhæng vil de berørte
lodsejere i foråret modtage et brev med de indskrænkninger der pålægges den enkelte
ejere og samtidig et forslag til erstatning.
Det blev diskuteret hvordan vandværkerne kan bruge planen til at rejse sager om
ændringer i bestående forhold, hvor vandværkerne føler, at der kan være en risiko for
forurening af grundvandet.
Der indkaldes snart til orientering i Grundvandsforum, hvor planen og BNBO
problematikken vil blive diskuteret.
Vandindvindingstilladelser.
Med udgangen af 2016 skal værkernes indvindingstilladelser være fornyet i de tilfælde
de er udløbet. Vandværkerne skal udfyldes et nyt standardskema fra kommunen. Dette
vil være baggrunden for fornyelsen af tilladelsen, som tillæg til de ansøgninger der
tidligere er fremsendt fra vandværkerne.
Peter foreslog at kommunen indkalder til et indledende orienteringsmøde for at få
afstemt forventninger og fremkomme med forslag i fornyelsesprocessen.
Peter spurgte om der i kommunalt regi var tilstrækkeligt med ressourcer til at
ansøgningsprocessen ikke bliver for langstrakt og dræner forvaltningen fra energi til
andre aktiviteter. Mette henstillede til, at man i sin ansøgning redegjorde for eventuelle

særlige forhold, der kunne betyde, at én ansøgning skulle nyde særlig fremme (på
bekostning af andre), men at alt selvfølgelig ville blive nået inden udgangen af 2016.
Erfaringer med vandværkssammenlægninger (v/ Bo Otterstrøm)
Bo berettede om sine erfaringer med sammenlægningen af de 2 Ganløse vandværker.
Udgangspunktet var ikke bedre drift eller økonomi, men derimod få en mere simpel drift
på alle områder, herunder at få resurser til bestyrelsesarbejdet. FVD har en kogebog til
brug i omlægningen, som har været til inspiration. På økonomisiden undgik man de
resurse tunge opgørelser af åbningsbalancer, men vurderede at der skulle fortages en
økonomioverførsel til Ndr’s forbrugere. Dette blev gjort ved at NDR’s forbrugere fik en
reduceret afgift i en kortere periode. I bestyrelsen blev der i samarbejdet lagt vægt på
de bløde værdier, dvs. værdsættelse af medlemmernes viden og aktiviteter. Målet har
været at indsatsen i sammenlægningen fremadrettet således at der kommer et effektivt
og veldrevet værk ud af sammenlægningen.
Bo sluttede af med at understrege vigtigheden af at arbejde med de psykologiske
faktorer, der er involveret i en sammenlægning.

Forberedelse af generalforsamling
Peter Hansen er forslået som ordstyrer for generalforsamlingen
Torsdag d. 23 april er forslaget til dato for afholdelse, begge forslag blev vedtaget
Eventuelt.
Der blev udtrykt ønske om yderligere kurser i vandværksdrift og hygiejne.
Kursusarrangørerne er indstillet på at se på sagen og evt. afholde suppleringskurser
for nytilkomne bestyrelsesmedlemmer m.fl. i fremtiden.
Der blev spist smørrebrød under punktet eventuelt herunder almen vandværkssnak.

28.1.15
Vagn N. Handlos

