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16 deltagere: Klaus Frelling Stenløse, Niels Bengaard Ganløse Bund, Bo Otterstrøm Ganløse, Henrik 

Strøbech Slagslunde, Per Knudsen Slagslunde, Helene Nørgaard Bachmann Egedal kommune , Per Jensen 

Veksø, Jens Skov Ganløse Vandværk, Bo Lindhardt NOVAFOS, Keld Stau Buresø, Per Nielsen Buresø 

Vandværk, Per Raahauge Ganløse, Bent Willy Nielsen Ny Sperrestrup, Eva Birch Karlsen Egedal Kommune, 

Peter Egemose Grib Hove og antropologistuderende, Astrid Hjorth.  

  

  

1. Besøg af antropologistuderende, Astrid Hjorth mph. feltstudie af vandværksarbejde. 

Astrid Hjorth ønsker at skrive om vand og vandarbejde i sit afsluttende speciale på studiet. Hun vil komme 

ind på, hvad vand betyder for mennesker. Rent vand, urent vand, grundvandsbeskyttelse, 

vandværksarbejde mv. I.f.m. indsamling af data, vil hun derfor gerne følge vandværksarbejdet ved at 

besøge vandværker – observere og lave interviews. Hun vil gerne have lov at kontakte forskellige 

vandværker for at følge deres arbejde. 

 

2. Meddelelser fra formanden og fra Grundvandspuljen (v/Peter Egemose Grib og Vagn Handlos) 

Peter Grib kom med opfordring til alle medlemmer, om at tilmelde sig Danske Vandværkers dialogmøde, 

som for region øst vedkommende foregår i Slagelse d. 14. marts. På mødet vil der være mulighed for at 

komme med ideer og tanker om, hvordan fremtidens struktur og organisation skal se ud. Iflg. Vandposten 

bliver invitationer sendt ud. 

 

 

3. Status på nuværende og fremtidige BNBO´er i Egedal Kommune (Oplæg fra Egedal Kommune) 

Eva Birch Karlsen redegjorde for historikken og nuværende status på BNBO. I Egedal er der stadig kun 

Bjellekjær kildeplads, der har fået et påbud og sagen er endnu ikke afgjort.  

 

 

4. Vandkvalitet og pesticider. Fri drøftelse. Hvordan håndterer vi den voksende opmærksomhed på nye 

fund?  



 i relation til forbrugerne 

 i relation til udgifter til vandprøver 

 i relation til fremtidige indvindingsstrategier (flere boringer, udvidet vandbehandling?) 

Peter Grib konstaterede, at vi får foretaget flere og flere vandprøver og efterhånden er udgiften til 

vandprøver en ret anseelig størrelse, der for flere er på højde med udgifter til EL. Det er en ny situation og 

prøverne og hyppigheden af prøverne bliver flere. Skal vi straks få foretaget ekstra analyser, når man andre 

steder i landet har fundet nye pesticider? Hvordan skal vi som vandværker reagere, så vi både er 

økonomiske og samtidig skal sørge for, at vores forbrugere er trygge.? 

Der kom forslag om, at man fra regionernes/kommunernes side kan screene større områder for derved at 

få et overblik over eventuelle nye pesticider, for derved at undgå, at alle vandværker analyserer for 

pesticider, som ikke findes i området. 

Der var forslag om, at borgere kan tilmelde sig ”giftfri haver”. Det kan være med til at motivere os alle, til 

ikke at benytte sprøjtegifte i vores haver. 

Der tales meget om fund af pesticider i vores drikkevand rundt om i landet. Det blev fremført, at vi skal 

huske også at fokusere på de gode historier, altså alle de områder, hvor der er godt og rent drikkevand.  

 

5. Risikovurderinger af boringer og vandkvalitet vs. bestyrelsesansvar. 

Generel drøftelse af indvinding samt kommunens strategi. Bo Lindhardt fortalte om NOVAFOS og deres 

udfordringer. 

 

6. EVT. 

Henrik Strøbech spurgte til vandafledningsafgiften og hvad NOVAFOS har af tanker omkring pris. Bo 

Lindhardt kunne fortælle, at han arbejder på sagen og der tilgår senere. 

Helene Bachmann Egedal Kommune opfordrede til, at vandværkerne tænke over måden, som deres 

regnskaber bliver opstillet på. Som Kommune ser de nogle meget forskelligt opstillede regnskaber og ikke 

alt er lige overskueligt. Hun ønsker, at det er muligt via regnskabet at se 3 år bagud, ligesom hun gerne ser, 

at vandværkerne har mere fokus på et budget, der rækker mere end et år frem. 

 

Per Knudsen 

d. 160119. 

 


