
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. 1.marts 2018 kl.19.30 på 
Vandværket på Stenlien. 

 
Deltagere: Formand, Peter Grib, Hove Vandværk Vv, K. Stau og Thomas Veir Sørensen, Buresø Vv, 
Bo Lindhardt Novafos, Niels Bengaard, Ganløse Bund Vv, Klaus Frelling Andersen, Henrik Hermansen, 

Henrik Rasmussen og Vagn Handlos, Stenløse Vv, Per Knudsen Slagslunde  Vv, Bo Otterstrøm, 
Ganløse Vv, Henrik Strøbech, Slagslunde Vv, Hans Christensen, Veksø Vv. 
 
Dagsorden/referat. 
 

1. Nyt fra Formanden / Ved Peter Egemose Grib  
Peter omtalte udveksling af målerdata med Novafos og håbede at værkerne havde hjælp af 
den omkostningsudregning for høst og transport af data ,som KVE har lavet, kan bruges i 
aftalen om pris/betaling for opgaven. 
 
Peter gjorde opmærksom på den udsendte KVE analyse af stigningen i vandpriser over de 
seneste 9 år. I gennemsnit er prisen steget med 4,92 kr./m3, der primært tilskrives 
afgiftsændringer og øgede forbrugerpriser. Kun 0,55 kr./m3 kan tilskrives øgede udgifter hos 
vandværkerne, ikke så ringe endda konkluderede Peter. 
 
Peter omtalte mindre vandværkers mulighed for køb af drikkevand/forsyning til net fra 
tankbil i forbindelse med reparation og forsyningsstop. Dette som alternativ til 
nødforbindelse til andre værker. Firmaet Faurkilde tilbyder en sådan ordning. 
(www.faurkilde.dk) 

 
2. Nyt fra Grundvandspuljen / ved Vagn Handlos 

Der er indberettet en brønd/boring med henblik på sløjfning i 2018, Den ligger i 
Bjellekærområdet i Søsum. 

 
3. Nyt fra Egedal Kommune / ved Helene Nørgaard Bachmann 

Helene havde meldt afbud. 
 

4. Status på udbud af analyseopgaven / ved Peter Egemose Grib & Klaus Frelling Andersen 
Der er indkommet tilbud fra Eurofins på opgaven iht. de nye analyseplaner. Der var enighed 
om at anbefale at vi bruger tilbuddet i år og herefter ser på fremtiden. Eurofins tilbud 
udsendes til medlemsværkerne, der så kan tegne aftale med Eurofins. 
 

5. Sløjfning af Brandhaner / Ved Henrik Hermansen & Peter Egemose Grib 
Husk at brandhanerne er kommunens ejendom, det er derfor kommunen der skal 
vedligeholde hanerne, herunder har pligt til at gennemskylle dem. 
Det nye brandberedskab ønsker at nedlægge mange af hanerne, idet der i dag buges mindre 
vand pr. brand, hvorfor hanerne erstattes med leverancer fra tankvogne. Brandberedskabet 

mailto:pegrib@hotmail.com


udsender liste over placering af brandhaner, herunder også liste over de haner de ikke kan 
finde. Vandværkerne bedes reagere på det fremsendte. 

 
 
 
 

6. Hvordan forbereder vi os på fremtidens udvikling? / Ved Vagn Handlos. 
Vagn foreslog at vi snarest fik aftalt et møde med kommunens nye formands for Teknik og 
Miljøområdet Bo Vesth for at informere ham om de forbrugerejede vandværker i kommunen 
og samtidig fik en dialog med ham om hvad han forventer sig af os. (Mødet er aftalt) 
 

7. Brug af ledelsessystemer i vandværksdriften / Ved Bo Otterstrøm. 
Bo berettede om Ganløse Vandværks omlæg af både kvalitetssystem/ledelsessystem med 
installation af et SRO lignende anlæg fra Blue Control (www.bluecontrol.dk). Systemet 
muliggør styring og overvågning af vandværket fra en pc. Samtidig kan systemet ligesom 
Tethys sikre kvalitetsparametre omkring vedligehold og drift. Bo gav udtryk for stor 
tilfredshed med systemet, som er et avanceret alternativ til konventionelle SRO anlæg, som 
f.eks. findes på Stenlien VV.  
 

8. Optimering af skylleprocesser og skyllevand evt. også beluftning af filtre under filtreringsprocessen 
/ Ved Henrik Strøbech. 

Henrik redegjorde for Slagslunde VV erfaring med filterskyl, indstilling af proces og 
omkostninger ved f.eks. bortskaffelse af skyllevand til kloak. Henrik har brugt en konsulent til 
at optimere skylleprocessen, dvs. optimering af beluftning og skylletid (vandforbrug).  

 
9. Forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 24. april / Ved Peter Egemose Grib 

Egedal Kommune har venligt stillet lokal m.m. til rådighed. Mødet indledes med 
Grundvandspuljens indlæg og efterfølges af KVE 
 

10. Eventuelt 
Herunder indtagelse af smørrebrød. Punktet gav anledning til livlig snak og erfaringsudveksling, 
hvorefter mødet afsluttedes. 
 
Vagn Handlos 
Referent 
10.3.18 
 

http://www.bluecontrol.dk/

