Kontaktudvalget for private Vandværker i EGEDAL KOMMUNE Formanden: Hove Gadekærsvej 2, 2765
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Mødereferat 15.01.2020
Deltagere: Peter Egemose Grib, Niels Bengaard, Per Raahauge, Peter L. Skrubbeltrang, Per Nielsen, Hans
Christensen, Henrik Strøbech, Palle Scheldermann, Klaus Frelling Andersen. Bo Lindhardt, Jens Skov, Helene
Bachmann, Bo Otterstrøm

Dagsordenen:
1 Nyt fra Grundvandspuljen (Vagn Handlos indleder)
2 Vedtægtsændringer ift. hhv. Grundvandspuljen og KVE (Vagn Handlos og Per Knudsen indleder)
3 Drøftelse af Eurofins tilbud om screeningspakke, erfaringer? overvejelser om at prøve (Peter
Egemose Grib indleder. Eurofins forsøges inviteret)
(https://www.eurofins.dk/miljoe/nyheder/screening-for-pesticider-i-drikkevand/)
Under punktet vil det være muligt at drøfte generelle forhold omkring Eurofins.
4 Prøveprogrammmer på en anden måde. Kan der fx. være anledning til at anmode om
reducerede hyppigheder på veldokumenterede stoffer? (evt. indledning fra Egedal kommune?)
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210700#id17f75e90-efc8-4834-a45c534f9aed6e66)
5 udkast til udbudsplan for digitalisering og drift af kort mv. ift. LER 2.0 (Peter LassenSkrubbeltrang indleder)
6 Bordet rundt og eventuelt
Der blev byttet lidt rundt på punkterne under behandlingen…
1. Helene orienterede om risikovurdering, som er vandværkernes ansvar. Se Miljøstyrelsens
vejledning. Herunder:
a. Kvalitetssikring
b. Ledningsnet
c. Drift
d. Forureninger
Efter en debat kunne der konstateres at der indtil videre er der ingen anbefalinger til at
ændre i antallet af analyser eller deres indhold
Husk BNBO møde den 6/2 kl. 18-20 – der er tilmelding senest 28/1
Husk indberetning af vandmængder senest 1/2-2020
Der er skåret ned på betjeningen af vand i Egedal kommune fra 2 fuldtidsstillinger til nu 47 timer pr.
uge.
Der blev rejst spørgsmål til beredeskabsplaner, men det måtte konstateres at der ikke er
døgnberedskab i Egedal Kommune.
2. Vagn orienterede om grundvandspuljen og specielt om det samarbejdsmøde der har været afholdt
mellem de forskellige vandsamarbejder i flere kommuner. Mere følger fra Vagn
3. Forsamlingen gav tilslutning til at Peter Egemose Grib kan komme for forslag til redaktionelle
ændringer til vedtægterne for såvel KVE og Grundvandspuljen, så de lever op til nutiden krav.
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4. Peter L. Skrubbeltrang har udarbejdet et udkast til udbudsstrategi for digitalisering af ledningsnet –
denne rundsendes senere.
Næste ordinære møde afholdes torsdag 19/3-2020 kl. 19.00 på Rytterskolen i Ganløse
Således opfattet
Bo Otterstrøm

