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Mødereferat fra d.18-3-19, Vandværket på Stenlien 

15 deltagere 

Niels Bengaard Ganløse Bund, Bo Otterstrøm Ganløse, Henrik Strøbech, Slagslunde, Per 
Knudsen Slagslunde, Helene Nørgaard Bachmann Egedal Kommune, Peter Skruppeltrang 
Smørum, Bo Lindhardt NOVAFOS, Keld Stau Buresø, Tommy Poulsen Buresø Vandværk, 
Per Raahauge,Ganløse, Peter Egemose Grib Hove, Niels Bengaard, Ganløse Bund, Bent 
Willy Nielsen, Ny Sperrestrup, antropoligistuderende Astrid Hjort, gæst, Vagn Handlos, 
Stenløse (referent). 

. 

1. Meddelelser fra formanden 

Det ser ud til at vi er inde i en treårig periode inden der indføres arealrestriktioner på 
jord indenfor BNBO-områderne. Der lægges op til at der i denne periode indgås 
frivillige aftaler mellem vandværker og berørte lodsejere, hvilket formodentlig kun vil 
ske i meget begrænset omfang idet der forventes ekspropriationer efter periodens 
udløb. Erstatninger udbetalt ved ekspropriation er skattefri, hvilket ikke gælder ved 
frivillige aftaler.  

I Egedal Kommune er vi langt fremme idet der allerede er indført brugsrestriktioner for 
BNBO-området i Bjellekær, hvortil kommer at der er fastlagt BNBO-områder for 
vandværkerne. Det bliver vandforbrugerne der skal betale. Kommunen holder et 
orienterende møde inden næste trin sættes i gang i Egedal Kommune. 

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

Der er i øjeblikket et udbud ude hos to brøndborere på lukning af 3 boringer/brønde, 
der forventes sløjfet i april måned. Kommunen har leveret en liste over ca. 60 
ejendomme der formodes at have brønde som kan lukkes af Grundvandspuljen. Ti af 
disse er allerede lukket af GVP, der i alt indtil nu har lukket 230 anlæg. 

Der er lagt op til at de enkelte KVE medlemsværker tager kontakt til de lodsejere der 
ifølge kommunens liste formodes at have ubenyttede boringer/brønde. 

Det drejer sig om: 

Buresø 9 anlæg, Ganløse 3 anlæg, Hove Overdrev 1 anlæg, Ledøje 4 anlæg, Novafos 
22 anlæg, Stenløse 5 anlæg og Veksø 2 anlæg.  

De enkelte vandværker bedes henvende sig til Helene Bachmann i kommunen for at få 
udleveret adresserne på de noterede anlæg. Det er meningen at man herefter tager 
kontakt til de nævnte lodsejere for at bekræfte/afvise at der er anlæg som kan sløjfes af 



GVP. Herfra overtager GVP oplysningerne og søger anlæggene sløjfet på 
ejendommen eller fra kommunens liste. 

3. Forberedelse af repræsentantskabsmøde i april. 

Repræsentantskabsmøderne (GVP og KVE) afholdes mandag d. 29. april kl. 19.30 på 
Egadels Rådhus. Formanden for Miljø og Teknikudvalget Bo Vest har venligt stillet sig 
til rådighed som ordstyrer. Kommunen er vært i form af lokale og en lille anretning. 

Møderne gennemføres iht. vedtægterne. Der er ledige pladser i bestyrelserne idet 
Henrik Strøbech og Vagn Handlos efter mange års tro thneste trækker sig fra KVE-
bestyrelsen. Per Råhauge, bl.a. med viden om hjemmesider, stiller op til bestyrelsen i 
KVE. Andre mulige kandidater bedes melde tilbage til Peter. 

4. Erfaringer med det nye prøveprogram 

Det er den generelle opfattelse at udgifterne til vandanalyser er steget betydeligt bl.a. 
pga. krav om undersøgelse af flere stoffer men også pga. af højere priser på nye 
analysepakker. 

Det blev vedtaget at der skal tages en forhandling med Eurofins for at få bedre 
rabatter/lavere priser, samt at man i 2020 bør gå i et lille udbud for at se om der kan 
opnås prisreduktioner ved at anvende andre analyselaboratorier. Der var enighed om 
at dette er en stor opgave, men at den kan retfærdiggøres med at vi er mange brugere 
og derfor burde stå godt i en fri forhandling. 

5. Bordet rundt, eventuelt. 

Fundet af dimethylsulfamid (DMS) i mange boringer gav anledning til snak om 
fremtiden, hvor vi må forvente at der kommer stadig stigende fokus på ”kemi-indholdet” 
i vores drikkevand. En større analyse af 240 forskellige stoffer i vandet må forventes at 
blive offentliggjort her i foråret og derfor give øget omtale af problemerne. 

Mulighederne for at informere brugerne via SMS og hjemmesider blev diskuteret. 
Digital ledningsregistrering er nu på vej evt. et fælles system kan overvejes. 

Vær opmærksom på når der tages prøver fra husstande med blødgøringsanlæg. 
Eksempler med snyd med håndtering af og aflæsning af målere blev omtalt. 

Efter servering af smørrebrød, blev mødet afsluttet kl. 21.05. 

HUSK AT MØDERNE FREMMOVERBEGYBDER KL 19. 

 

 

Vagn Handlos, referent d. 25. marts 2019. 


