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Referat af bestyrelsesmøde i KVE møde d. 6. november 2018 kl.18.30 på 
Ølstykke Kro. 

 
Deltagere: Formand, Peter Grib, Hove Vv, Willy Bromann Hansen, Tommy Poulsen, Kell Stau & Per 
Nielsen, Buresø Vv, Helene Bachmann & Eva Birch Carlsen, Egedal Kommune, Claus Frelling 
Andersen, & Vagn Handlos, Stenløse Vv, , Bo Lindhardt, Novafos, Per Jensen, Veksø Vv, Jesper 
Johansen, Per Knudsen & Henrik Strøbech, Slagslunde Vv, Bo Otterstrøm, Jens Skov & Per 
Raahauge, Ganløse Vv, Niels Bengaard, Ganløse Bund Vv, Peter Skrubbeltrang, Smørumovre Vv. 
 
 
Dagsorden/referat: 
 
Fællesspisning med uformel snak og netværksdannelse. 
Ikke refereret, men det stegte flæsk var fint.  
 

1. Drøftelse af KVEs arbejdsformer og fremtidige indsatser. 
Peter gav en bred oversigt over vores arbejdsform og valg af emner i KVE. Dette medhenblik på 
konstruktiv debat om program og emner.   Peter refererede fra et møde i vores forening Danske 
Vandværker (DV).  DV stillede på mødet tvivl om at det nu og i fremtiden vil være muligt at drive 
små og mindre vandværker. Egedals forbrugerejede vandværker er et argument for at det på trods 
af størrelsen er og vil være muligt at have den struktur vi kender i dag, hvilket KVE støtte 
muligheden for sammenlægninger, hvis enkeltværker bliver enige om at gå sammen.  
Peter stillede spørgsmål til mødedeltagerne om det hensigtsmæssige i tilrettelæggelse af møderne 
med en fast dagsorden, som vi gør i dag, dette var der opbakning til blandt deltagerne. 
Peter nævnte muligheden for at vi på møderne kunne være mere fokuserede på enkelte emner, 
hvor et medlem/værk med specialviden på området kunne forelægge emnet f.eks. ved at 
gennemgå praktik og regler for målerskift ud fra værkets erfaringer med emnet.  
Generelt er der tilfredshed med KVEs form og tilbud. Vi fortsætter derfor med formen, som vi 
kender den nu med bl.a. 4 møder om året. 
Etablering af en model for sammenlægning af vandværker blev diskuteret, som forberedelse for 
de enkelte værker til den situation hvor de står i problemer, der vil kunne løses med en 
sammenlægning 
KVE har ikke nogen interesse i at overbevise sine medlemmer om at en sammenlægning er en 
styrke for medlemmerne, med det vil være godt hvis de enkelte værker er forberedt på denne 
situation. 
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2. Bordet rundt med erfaringer fra tinglysning af forsyningsledninger på private matrikler 
og brug af ekstern bistand til dette. 
 

Om ca. 3 år skal alle ledninger være digitaliseret og være centralt registreret, herefter vil LER, som 
vi kender det i dag, med forespørgsler, være en saga blot. Dette forudsætter at vi kan 
dokumentere hvor vores ledninger ligger f.eks. med henvisning til tinglysninger af ledninger på 
privat grund. 
Det er og bliver vigtigt at vi har tinglysning på placering af vores ledninger. Ved ny anlæg af 
ledninger skal tinglysning være et must, herunder erstatning til ejeren af ejendommen, så vi kan 
komme til ledningen samt at den ligger i fred for aktiviteter på ejendommen. Er der tale om 
allerede etablerede ledninger, som ikke er tinglyst, er sagen kompliceret hvis man ønsker en 
tinglysning. Der lægges op til at vi på et KVE-møde åbner op for udveksling af erfaringer mellem 
medlemmerne og samtidig har en ekspert på området til at vejlede og oplyse os. 
 
I forbindelse med tidligere tiders ”åben land projekter”, hvor ejendomme i det åbne land blev 
vandforsyner med hjælp fra kommunen, som står i forskud for ejendomme, som ikke på 
etableringstidspunktet var interesseret i tilslutning, er der behov for at se på det beløb der 
opkræves for en tilslutning. Et emne for et kommende møde. 
 
 
Vagn Handlos, referent. 
6. november 2018 
 
 


