
Referat – KVE møde 5/9-2022 
 
Dagsorden – 

1. Godkendelse af årshjul  
Godkendt 

 
- Fællesregulativ 

Forslag til fællesregulativ mhp., at bestyrelsen og de kommunale sagsbehandlere 
kan drøfte det nærmere på separat møde 

-   
      - (forslag vedhæftet indkaldelsen) / Peter EG indleder 

- Gerne drøftelse af gebyrer hjemlet i anden lovgivning, regulativet og selve 
takstbladene – Helene: Der er ny bekendtgørelse om takstblad på vej. 
Gebyrer kan evt. komme med i fællesregulativ – måske ikke med beløb, men 
oversigtsmæssigt 
 

- PFAS / Egedal kommune orienterer, Klaus Frelling supplerede med overvejelser 
Helene: mere end 9000 forskellige forbindelser, nogen kan renses væk, mens andre 
ikke kan. Der er funder PFAS i overfladevand i Værebro Å, men ikke overskridelser. 
PFAS findes specielt i deponi’erne med forhøjede værdier og der er eller bliver 
etableret afværgeboringer (Ganløse ved Nyvang) 
 

- BNBO, navnlig status på proces med lodsejere / Egedal kommune orienterer 
Der afholdes møde med interessenter 12/9 på Egedal Rådhus 
 

- Den kommunale miljøvagt og erfaringer fra kritiske hændelser / fælles drøftelse 
mhp. tilbagemelding til Egedal kommune 
Ganløse fortalte om brandhanesag fra en ødelagt brandhane, som stod med en 
brandslange. 
 

- Bordet rundt med 
      - Nyt fra grundvandspuljen 
            Status på arbejdet: 
  4-5 boringer der skal lukkes 
  Ny bekendtgørelse om midler til lukning af brønde, 15.000 pr brønd 
  Vandsamarbejder kan søge og området skal ligge i indvindingsområde  
  Skal ansøges inden 14/10 og midler udbetales i 2023. 

-    
- Nyt fra KVEs bestyrelse 

 Møde i Grønt Råd – Peter orienterede om forskellige forhold. 
 Møde med KTM-udvalget -  

- Høringssvar til Budget 2023? (f.eks. om brandhaner) 
- Nyt fra øvrige vandværker 
- Ganløse: Vær opmærksom på de stigende el-priser når der skal laves takstblad 
- Stenløse: 2 generalforsamlinger og beslutning om at gå ud af 

Vandsektorlovgivningen med udgangen af 2023 



- Peter anbefaler at bruge LE34 aftalen til LER registrering til de vandværker, som 
ikke har digitaliseret ledningsnettet allerede. 

 
Næste møde 25/10 


