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Referat af bestyrelsesmøde i KVE møde d. 11. januar 2017 kl.19.30 på 
Vandværket på Stenlien. 

 
Deltagere: Formand, Peter Grib, Hove Vandværk, Thomas Veit Sørensen & Kell Stau, Buresø Vv, 
Michaela Eiris, Ballerup Forsyning, Malene Jakobsen, Egedal Kommune, Claus Frelling Andersen, & 
Henrik Hermansen & Henrik Rasmussen & Vagn Handlos, Stenløse Vv, Per Jensen, Veksø Vv, Per 
Knudsen, Slagslunde Vv, Bo Otterstrøm, Ganløse Vv. 
 
 
1. Blødgøring af vand. Oplæg af Jakob Haugaard fra firmaet Danwatec.  
Jakob præsenterede licensproduktet Crystalactor®  et produkt Danwatec har i licens fra den 
Hollandske ejer af processen til afkalkning af vand.  Princippet i processen (pellet metoden) er 
beskrevet på nettet og består af en behandling af råvand med natriumhydroxid i en vandig fluid 
bed hvori der er tilsat sand. Kalken fælder ud på sandskornene og kan fjernes fra vandfasen. 
Danwatec har et udstyr under installering på Store Heddinge Vandværk (kapacitet 200.000 m3/år), 
forventet ibrugtagning 2017. Der fjernes ca. 50 tons kalk og bruges 5 tons CO2 per år hvortil 
kommer en stor mængde natriumhydroxid, der er et sundhedsskadeligt stof. 
 
 
Michaela Eiris Forsyning Ballerup 
Præsenterede forsyningsstrukturen fra 5 egne vandværker i Forsyning Ballerup. Ballerup får en del 
vand fra HOFOR, som forventer at have alt vand blødgjort i 2024, med start her i 2017. 
Michaela præsentererede Forsyningens Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand 
på Forsyning Ballerups værker – konsekvenser for husholdninger (var vedhæftet indkaldelsen). 
Analysen viser at der kun er minimale besparelser på kronesiden, ved afkalkning, for private 
forbrugere hvilket er i modstrid med HOFORS udmeldinger tidligt i processen. Hvis Forsyningen i 
fremtiden modtager blødgjort vand fra HOFOR og ikke selv går ind for blødgøring, så vil 
forbrugerne få vand af varierende hårdhed, hvilket er uhensigtsmæssigt f.eks. i forbindelse med 
valg af sæbemængder ved tøjvask. 
Ballerup har fået vurderet samfundsmæssige fordele og ulemper der kan variere mellem 1,9 - 0,8 
kr/m3, men kan være en merudgift, specielt hvis der optræder mere korrosion i ledningsnettet. 
Der synes at være stor usikkerhed om økonomien. Man må regne med en prisstigning på 60%  på 
vandprisen. Forsyning Ballerup er skeptisk overfor tiltaget og afventer hvad der sker herunder en 
ny rapport fra Rambøl. 
 
 

2. Meddelelser fra formanden og fra grundvandspuljen 
Jubilæum, KVE fylder 10 år i april. Der forventes en mindre fejring ved årets 
repræsentantskabsmøde (26. april). Vi har samtidig passeret 40 året for kontaktudvalg med 
dannelsen af KVS (Kontaktudvalget for Vandværker i Stenløse Kommune) som har været 
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udgangspunktet for KVE.  Peter og Vagn kommer med et oplæg til repræsentantskabsmødet.   ( 
KVE 10 år i April KVS ca. 40 år ) Brusevand ved repræsentantskabsmøde. 
,  
3. BNBO - fri drøftelse om temaer, udsat til næste møde. 
 
4. Håndtering af skyllevand, udsat til næste møde. 
 
5. Forhandling om takster for måleraflæsning med FEFORS, Peter Egemose Grib orienterer. 
 
Der er nu enighed om afregningspriser for overdragelse: 
30 kr. linje ved elektronisk overførsel af data i en form der kan anvendes direkte af modtageren. 
20 kr. linje, hvis data leveres i form en liste der skal omsættes af modtageren. 
Ingen udveksling - det aftales at forsyningen selv kontakter brugerne 
Peter opfordrede alle at de bør reagere overfor Forsyningen.  Alle opfordres til at give Peter 
besked om de indgår eller ikke indgår, så vi fremover ved om det nytter at indgå fælles aftaler. 
Peter sidder nu i Forsyningens repræsentantskab og vil varetage forbrugernes interesser. 
 
6. Vedligeholdelse og drift af brandhaner - v/ Forsyning Ballerup. 
Michaela Egedal Kommunen ejer brandhanerne i Egedal (Frederiksborg Brand og Redning). 
I Smørum området er det beslutte at nedlægge 90 af et hundrede brandhaner. 
Michaela tilbød venligt at udarbejde kort og prioriteringsforslag for en lignende gennemgang af 
brandhaner i Egedal Kommune.  Michaela tager kontakt til beredskabet og udveksler kort med 
Malene. 
 
 
7. Bordet rundt og eventuelt 
Burs’ Vv. Hvordan skiftes målere, skal folk varsles?. Man skriver f.eks. til de brugere der skal have 
skiftet målere og foreslår en dato og tidspunkt, hvor måleren er tilgængelig.  Husk at have en liste 
over hvilken type måler der er på ejendommen og målernummeret. Der blev videre udvekslet 
erfaringer med hensyn til priser og sikring af måleren mod uautoriseret indgreb. 
 
Malene ønskede tilbagemelding om at nødvendigheden af at udsende analyseplaner til værkerne. 
Det blev besluttet at Malene udsender planerne som før.   
Mette Skougaard har besluttet at søge nye udfordringer og har forladt  Center for Teknik og Miljø 
hvilket alle beklagede Eva Birch Karlsen afløser Mette. 
 
Efter indtagelse af Smørrebrød blev mødet afsluttet. 
 
Vagn Handlos, referent. 
12. januar 2017 
 
 


