
 
 

 

 

REFERAT 
4. oktober 2010 

Københavns Energi A/S 

Vand & Afløb 

16. møde i Ringsted Vandsamarbejde torsdag den 16. september 2010 

 

 

Deltagere: Hans-Kurt Hansen, Høm-Vetterslev-Sandved Vandværk,  hvidsten-

gaard@dlgtele.dk, tlf. 22502777 

Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk, jan.holger@mail.dk, tlf. 2498 0052 

Bent Risom, Snekkerup Vandværk, risompost@mail.tele.dk, tlf. 5752 5750 

Ole B. Winther, Ringsted Vand A/S, obw@ringsted.dk, tlf. 5762 6262 

Tarek Elawad, Ringsted Vand A/S, tel@ringsted.dk, tlf. 5762 6262 

Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi, askr@ke.dk, tlf. 2795 4622 

Stine Bisgaard, Københavns Energi, sbis@ke.dk, tlf. 2795 4679 

 

 

  

 

Referent: Stine Bisgaard, Københavns Energi A/S 

 

 

Referat af 16. møde i styregruppen for Ringsted Vandsamarbejde 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

2. Økonomisk og administrativ status 

a. Økonomisk status  

b. Den fremtidige sekretærrolle 

3. Aktiviteter – 2010 (igangværende): 

a. Pesticidpjece 

4. Lukning af boringer og brønde 

a. Orientering om den netop afsluttede lukningsrunde 

b. Beslutning af ny lukningsrunde 

c. Annoncering i lokalaviserne 

5. Andre aktiviteter, jf. Handleplan 2010 

6. Evt. herunder dato for nyt møde 

 

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

Konsekvenserne af vandsektorloven blev drøftet, herunder prisloftet for 2011. 

 

Hans-Kurt Hansen påpegede, at dagsorden efter vedtægterne skal fremsendes til 

suppleanten, så vedkommende har mulighed for at deltage i styregruppemøderne. 

 

Ad 2 a. Økonomisk og administrativ status 

Der er p.t. en difference på ca. 6000 kr. på bankkontoen i forhold til kassebeholdnin-

gen. Banksaldoen er ca. på 70.000 kr. Ole B. Winther kontakter revisor og undersøger 

sagen. 

 

Ad 2 b. Den fremtidige sekretærrolle 
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Den fremtidige sekretær for styregruppen er Susanne Hvidtfeldt fra Ringsted Forsy-

ning, som fremover vil deltage i styregruppens møder. 

 

Ad 3. Aktiviteter – 2010: Pesticidpjece 

Med henblik på at få omdelt de trykte pesticidpjecer blev det aftalt, at Tarek Elawad 

fremsender et antal pjecer til alle vandværkerne i vandsamarbejdet. Vandværkerne vil 

i første omgang modtage pjecer svarende til 1/3 af værkets forbrugere. 

 

Ad 4. Lukning af boringer og brønde 

4a. Orientering om den netop afsluttede lukningsrunde 

Der er sløjfet 25 boringer i runde 5. Der var dog givet tilsagn om 28 boringer, men 3 

brøndejere sprang fra i sidste øjeblik. Det blev påpeget, at det giver øgede administra-

tionsomkostninger samt ekstra omkostninger til kørsel m.v. til brøndborer, hvis en 

brøndejer springer fra i sidste øjeblik. Brøndejeren bør ved indgåelse af aftale om 

sløjfning forpligtige sig skriftligt til at brønden også sløjfes. Styregruppen besluttede, 

at der skal kunne opkræves et adminstrationsgebyr, hvis en brøndejer springer fra en 

indgået (skriftlig) aftale. Tarek Elawad vil til næste møde formulere en sætning herom 

til styregruppens godkendelse. 

 

Hans-Kurt Hansen fortalte om et tilfælde, hvor brøndboreren ikke havde fulgt den af-

tale, som Tarek havde lavet med brøndejeren. Tarek Elawad vil følge op på sagen i 

forhold til Bröker. Styregruppen besluttede, at den enkelte brøndejer fremover skal 

modtage en kopi af den specifikke aftale med brøndboreren om sløjfning af brønden, 

så lodsejeren er klar over hvad der skal udføres. 

 

4b. Beslutning af ny lukningsrunde 

Det blev besluttet, at igangsætte næste runde med sløjfning af ca. 15 boringer, dog 

ikke vandværksboring ved Høm vandværk og boringer ved Giesegaard. Det blev dis-

kuteret, hvorvidt vandsamarbejdet skal påtage sig at sløjfe boringer for medlems-

vandværker. Flere medlemmer af styregruppen fandt, at det bør være en opgave, som 

det ansvarlige vandværk selv skal finansiere for at undgå forurening af det vand, som 

vandværket indvinder fra. Andre medlemmer fandt, at tilbuddet om sløjfning burde 

gælde alle boringer uanset ejer. Beslutning om vandsamarbejdet skal betale for sløjf-

ning af vandværksboring, blev udsat til næste møde. 

 

Der var en længere drøftelse om prioriteringen i de næste sløjfningsrunder. På repræ-

sentantskabsmødet blev det besluttet at afsætte midler til at en konsulent gennemgår 

gamle kort og opsporer vigtige brønde og boringer med henblik på at prioritere ind-

satsen. Styregruppen besluttede følgende aktivitetsplan: 

1) Stine Bisgaard fremsender forslag til paradigme for prioritering af sløjfning til 

styregruppen. 

2) Tarek Elawad henvender sig til Ringsted Kommune for at undersøge om kom-

munen ligger inde med gamle brønde og boringer, herunder oplysninger om 

ejendomme, der er overgået til forsyning af vandværk. 

3) Herefter ansættes en konsulent til at opspore og gennemgå lister over gamle 

boringer samt give forslag til prioritering ud fra ovennævnte paradigme. 

 

4c. Annoncering i lokalaviserne 

Afventer prioritering ovenfor. 

 

5. Andre aktiviteter, jf. Handleplan 2010 
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Dialog med Region Sjælland og Ringsted Kommune opstartes. KE vil rette henven-

delse til Regionen og anmode om et møde med henblik på at blive orienteret om 

eventuelle trusler fra forurenede grunde i vandværkernes indvindingsoplande. 

 

6. Evt. herunder dato for nyt møde 

Ringsted Kommune har oprettet et rådgivende organ efter § 12 i Vandforsyningslo-

ven, kaldet Vandrådet. Ringsted Vandsamarbejde deltager i Vandrådet ved formanden 

for samarbejdet. Bent Risom meddeler Ringsted Kommune, at han deltager fremover. 

 

Næste møde bliver den 22. november 2010 kl. 19.00 i Ringsted Forsynings lokaler. 


