
Kontaktudvalget for private Vandværker i EGEDAL KOMMUNE 

Formanden: Hove Gadekærsvej 2, 2765 Smørum, Tlf. 61 62 41 19 Mail pegrib@hotmail.com  

 

Referat af bestyrelsesmøde i KVE møde d. 16. marts 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, Klaus Frelling Andersen, & 
Henrik Hermansen & Henrik Rasmussen & Vagn Handlos, Stenløse Vv, Per Knudsen, Slagslunde Vv, 
Bo Otterstrøm, Ganløse Vv. Bent Willy Nielsen, Ny Sperrestrup Vv, Eyvind Christensen, Hirsebakken 
Vv. 
 
 
Dagsorden/referatet er: 
 
1. Meddelelser fra formanden og fra Grundvandspuljen  
KVE, Grundvandspuljen, er nu blevet medlem af et samarbejde omkring grundvandsbeskyttelse i 
Nybølle Grundvandsområde. Der er indgået en samarbejdsaftale og første møde afholdes d. 22. 
marts, hvor dagsordenen primært er erfaringsudveksling. Peter og Vagn deltager. 
I det forløbne halve år er der indkommet ansøgning om lukning af 3 boringer og brønde, som 
Grundpuljen skal se på. Alle vandværker opfordres til at være opmærksomme på ubenyttede 
boringer og brønde i deres område.  
 
2. BNBO - fri drøftelse om temaer - Udsat fra sidste møde.  
Møde i regionen om BNBO med ros til det  initiativ der er taget i Egedal  Kommune. Processen i 
kommunen er nu nået til at der kommer reaktioner fra bl.a. Bæredygtigt Landbrug, der mener at 
der er tale om ekspropriering. Miljø og Fødevare Ministeriets klagevarenævn, er involveret efter 
henvendelse fra landbrugere der er omfattet af BNBO i Søsum Bjellekær.  
Bo gjorde opmærksom på at vandværkerne skal forberede sig på  have økonomisk dækning, 0,5 – 
1,50 kr/m3 udpumpet vand, som betaling til en eventuel udbetaling af erstatning.  
 
3. Håndtering af skyllevand - Udsat fra sidste møde - Indledes med kort oprids af de kommunale 
forventninger (tilladelser, afledning, slam etc.). 
Punktet er opstået i forbindelse med behandlingen af de nye indvindingstilladelser, hvor der også 
er set på bortskaffelsen af vandværkernes skyllevand f.eks. i form af tilladelse til udledning til 
recipient, å eller sø, efter henstand. der 
Tømning af slam kan evt. gøres som en fælles KVE opgave. Bruger vandværket bortskaffelse af 
slam med lastbil til kontrolleret losseplads eller lignende, så giv Peter et praj med angivelse af 
mængde, hyppighed og pris for bortskaffelsen.  Vi kan så overveje at agere fælles fremover 
 
4. Driftsøkonomi i elektroniske målere / Henrik Strøbech & Peter Egemose Grib. 
Peter præsenterer beregningerne der ligger bag takstforhandlinger med FEFORS/NOVAFORS. 
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I forlængelse af dette fremlagde Peter en beregning af udgifter ved indsamling af data fra analoge 
og digitale målere.  Udgiften for de digitale målere er den dobbelte af udgiften ved de analoge 
målere! 
Husk at få en aftale med Forsyningen om aftalen om overførsel af data og faktureringsmetode. 
Husk det ikke er et spareprojekt at overgå til elektroniske målere, men en udvidelse af 
vandværkets service overfor forbrugerne.  
Er der et ønske fra vandværkerne om at agere fælles i indkøbet af målere, samt udstyr til 
aflæsning, så giv gerne KVE et praj, så ser der på mulighederne. 
 
 
5. Muligheder for at forhandle om en fælles el-pris for KVE værker. 
Som på analysesiden, er der mulighed for at indgå aftaler. 
Giv derfor KVE, formanden oplysninger om  
-Størrelsen af eget elforbrug/år og om I har bundet jer til en fast pris allerede (i en længere 
periode). 
 
6. Forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 25. april. 
Peter Hansen har sagt ja til at styre mødet. Der udsendes en dagsorden med tilmeldingsfrist. 
Til jubilæet (10 og 40 år) for hhv. KVE og KVS (Kontaktudvalget for Vandværkerne i Stenløse 
Kommune, som var forgængeren for KVE 
 
7. Bordet rundt og eventuelt 
Vandets dag d. 22. marts. Der ser ikke ud til at være aktiviteter i denne forbindelse i KVE værker. 
 
 
Efter indtagelse af smørrebrød blev mødet afsluttet. 
 
Vagn Handlos, referent. 
16. marts  2017 
 
 


