
Kontaktudvalget for private Vandværker i EGEDAL KOMMUNE 

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

 
 

Mødereferat 25-9-2018 
 

14 deltagere 
Klaus Frelling Stenløse, Niels Bengaard Ganløse Bund, Bo Otterstrøm Ganløse, Henrik Strøbech 
Slagslunde, Per Knudsen Slagslunde, Helene Nørgaard Bachmann Egedal kommune , Peter 
Skruppeltrang Smørum, Per Jensen Veksø, Bo Lindhardt NOVAFOS, Henrik Hermansen Stenløse, 
Henrik Rasmussen Stenløse, Keld Stau Buresø, Tommy Poulsen Buresø Vandværk, Per Raahauge 
Gandløse, Peter Egemose Grib Hove. 

 
 

1. Orientering om konstituering af bestyrelsen og fremlæggelse af bestyrelsens forslag til 
årshjul. 
Bestyrelsens forslag til årshjul og mødedatoer er: 

a. Tirs. 6/11-2018 (med spisning på kro), 
Bordet rundt med erfaringer fra tinglysning af forsyningsledninger på private 
matrikler og brug af ekstern bistand til dette. 
Drøftelse af, hvordan KVEs arbejdsformer og fremtidige indsatser (Peter Egemose 
Grib indleder). Ekstern oplægsholder overvejes 

b. Tors. 10/1-2019 
Vandkvalitet og pesticider - hvordan håndterer vi den voksende opmærksomhed 
om nye fund (ekstern oplægsholder overvejes). 
Risikovurderinger af boringer og vandkvalitet vs. Bestyrelsesansvar. 
Status på nuværende og fremtidige BNBOer i Egedal kommune (muligt oplæg fra 
Egedal kommune?) 

c. Man. 18/3-2019 
Forberedelse af repræsentantskabsmøde, yderligere punkter tilgår. 

d. Tirs. 30/4-2019 repræsentantskabsmøde. 
 
Godkendt med flytning af dato i november til tirsdag d.6/11. 
 

2. PEG orienterede om bestyrelsens konstituering, PEG formand, VH referent, HS 
webopgaver, PK kasserer. 
PEG orienterede om, at bestyrelsen nedsætter vederlag for opgaver vedr. 
grundvandspuljen med samlet 13.000 kr. årligt fra 1.7.2018, idet aktiviteten er faldende. 
Der er også lavet en omfordeling af vederlag mellem formand og kasserer på 1.000 kr. 
årligt fra 1.7.2018 på i lyset af den aktuelle opgavebelastning.  
 

3. Meddelelser fra formanden og fra Grundvandspuljen  
PEG orienterede om indsatsplan for Ballerup Smørum. Helene betonede, at rovandspejlet 
er det vigtigste.  
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HNB fortalte, at BNBO Bjellekær går til taksationskommissionen. 14 sager skal afgøres. 
 
HNB orienterede om, at der snart skal godkendes takstblade og appellerede til forståelse 
for den stramme tidsfrist..  
 

4. Nye fund af pesticider / fund af nye pesticider. 
BL orienterede om, at NOVAFOS havde fundet overskridelse af DMS i boring i 
Frederikssund. På 11 ud af 17 vandværker i Novafos kan måles spor af DMS afgang 
vandværk.  
DMS nedbrydes ikke og vil derfor i udgangspunktet være et blivende problem, hvis det 
konstateres. Der er konstateret overskridelser i Ølstykke. DMS kan skyldes både 
bekæmpelsesmidler og træbeskyttelse. Stenløse har besluttet at tage prøver for DMS. 
 
Det forventes, at Eurofins gruppe-b prøver fremover vil indeholde DMS som parameter. 

5. Bordet rundt om honorarer, omkostningsgodtgørelse og diæter, og hvordan vi orienterer 
andelshaverne om disse 
De fremmødte vandværker præsenterede deres erfaringer på området. Det var 
gennemgående, at generalforsamlingerne fik forelagt vederlagene. 

6. Refusionsopgørelser efter GDPR  
Mulighederne for at fortsætte med slutafregning ved ejerskifte, kontra brug af 
refusionsopgørelse blev drøftet. Flere vandværker er i lyset af persondataforordningen 
gået over til slutafregning ved ejerskifte. Udbetaling af tilgodehavender kræver, at 
forbrugeren oplyser kontonr. til vandværk, hvilket igen kræver, at man har bevaret 
kontaktoplysninger til den fraflyttede forbruger. 

7. Målerbekendtgørelse, hvordan håndterer vi den nye bekendtgørelse  
Den nye bekendtgørelse blev drøftet. Særligt muligheden for at re-verificerede målere kan 
sidde yderligere 9 år, hvis misvisning er under 2 år, gør, at økonomien i re-verifikation som 
alternativ til udskiftning af alle målere i et parti bliver væsentligt mere positiv. 

8. Tilbagemelding omkring Eurofins aftale  
Der blev givet mandat til at holde møde med Eurofins mhp at forhandle om rabatsats mv i 
en fremtidig aftale.  
 
PEG opfordrede til, at alle de vandværker, som aktuelt benytter Eurofins jf. KVE-aftalen, får 
skrevet under på aftalen for 2018, så forhandlingsgrundlaget bliver det mest fordelagtige. 

9. Bordet rundt, eventuelt  
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