
Referat af KVE bestyrelsesmøde 25. august 2015. 

Vandværket på Stenlien 

 

 

Mødet indledtes med en historisk beretning med titlen ”Slagslunde Vandværk fra 11.3 til 17.3 

1997”. Forhændværende formand Steen Hertel gennemgik en præsentation af en 

forureningshændelse hvor styren var trængt ind i værkets rentvandsbeholder og havde 

forurenet vande i en grad så vandet lugtede og smagte af styren. 

Steen havde kontaktet kommunen og embedslægeinstitutionen og havde ikke fået brugbar 

hjælp fra de to myndigheder. En henvendelse til Giftinformationscentralen på Bispebjerg 

Hospital havde sikret at der ikke var akut forgiftningsfare ved forureningen. Hændelsen, hvor 

Vandværket blev hængt ud af kommunen for at have handlet uforsvarligt, er et godt eksempel 

på vigtigheden af at have en beredskabsplan, der er aktuel og fungerende. 

Oplægget var en god inspirationskilde til KVE’s videre arbejde med beredskabsplaner. 

 

Næste punkt på dagsordenen var nyt om fornyelse af vandindvindingstilladelser hvor Mette 

Skougaard, fra Egedal Kommune var inviteret til at give en introduktion til processen, men 

havde meldt afbud. Mette havde sent en oversigt over igangsætningen af ansøgningsprocessen 

for de enkelte vandværker. Der var enighed om at forsøge at finde en særskilt aften, hvor 

Mette kunne fremlægge planerne og redegøre for processen. 

 

Nyt fra bestyrelsen. 

Jordforurening et referat fra møde i Regionen, Hillerød.  Per Knudsen deltog og gav et kort 

referat af Regionens indsats og planer. Der er afsat 150 mio kr til rensning af forurenede 

grunde.  Der sættes nu fokus på ubenyttede boringer og brønde. 

 

Formanden har præsenteret arbejdet i KVE og Grundvandspuljen for Miljø og Teknikudvalget i 

kommunen. Der var ved mødet stor interesse for arbejdet og det frivillige islæt. Der var fra 

politikerne interesse for åben land projekter, som de har været kørt i den tidlige Stenløse 

Kommune. Peter forsøgte at få vakt interesse for kommunal støtte via de indbetalinger af 

kommunalt forskud, der nu tilgår fra den tidligere pulje. Der var forståelse fra politisk hold til 

den fornyelse og professionalisering der sker i driften af KVE værkerne. 

 

Furesø Egedal Forsyning har meldt ud med invitation til samarbejde om f.eks. elektronisk 

måleraflæsning og dertil knyttede ydelser. Herunder faktureringsydelser hvis der indføres 

fællesskab om elektronisk måleraflæsning. 

Samarbejdet kan udvikles via KVE. Der tilbydes også hjælp til kassererarbejde til andre 

vandværker fra Forsyningen. Furesø Egedal Forsyning inviteres til at orienteres om 

muligheden, herunder også hjælp til digital ledningsregistrering på et kommende møde. 

Årsplanen for KVE blev præsenteret 

Opfordring til at melde ind om behov for afholdelse af opsamling om det obligatoriske  

hygiejnekursus som KVE afholdt i begyndelsen af året, Peter sender meddelelse ud. 

Grundvandpuljen lukker i øjeblikket 13 boringer og brønde, som bliver årets lukningkvote.  

 

Peter refererede mødet med kommunen om takstblade og gennemgik beregningen for Hove 

Vandværk udformet efter kommunens retningslinjer.  Peter gennemgik beregning af  

forsyningsledningsbidrag, hovedanlægsbidrag og stikledningsbidrag alt funderet på et 

hjemmegjort regneark, der har sit udgangspunkt i bl.a. regnskabet.  Peters regneark står til 

rådighed for KVE værkerne, som en generel anvendelig model. Modellen er koblet sammen 

med vandværkets regnskab, således at der er konsistens i alle data. Peter har udarbejdet 

modellen på ca. 15 timer! 

 

Planen for KVE møder for året 2015/16: 

 

FASTE PUNKTER TIL HVERT MØDE 



* Nyt om indvindingstilladelser  

 

MØDE 25-8-15 

* Hvordan følger man lettest med i vandværkets tilstand og sparer penge? / HENRIK, PER & 

PETER 

* Fællesregulativet overvejelser om ændringsbehov kontra hjælpe hinanden med fortolkninger. 

Indledende, fri drøftelse. 

* Nyt om takstblade      

 

MØDE 22-10-15 

* Beredskabsplaner – jf vores drøftelser på det overståede kursus. / BO  

* Hvordan følger man lettest med i vandværkets tilstand og sparer penge? / HENRIK, PER & 

PETER 

* Nyt om takstblade  

 

MØDE 13-1-2016 

* Vælge dato for repræsentantskabsmøder / VAGN & PETER 

* Kvalitetsstyring (tethys + jupiterbasen) / VAGN & PETER 

* Eventuelt drøftelse af Vandsektorloven i lyset af en mulig ny bekendtgørelse 

 

MØDE 14-3-2016 

* Forberede repræsentantskabsmøder / VAGN & PETER 

 

Øvrige punkter aftales løbende. 

 

Efter indtagelse af smørrebrød blev mødet afsluttet kl. ca. 22.30 

 


