
 

    
14.10.2018 

 
Til:  Styregruppens medlemmer 

 

Referent:  Jan Drøscher  kontakt@censeaconsulting.dk42 71 53 52 

    

Styregruppens medlemmer: 
 

Bent Risom,   Snekkerup Vandværk,  risompost@mail.tele.dk,  57 52 57 50 

Tarek Elawad,   Ringsted Forsyning A/S,  tel@ringstedforsyning.dk, 69 89 80 32 

Ole B. Winther  Ringsted Forsyning A/S, obw@ringstedforsyning.dk 69 89 80 31 

Henrik Nielsen  HOFOR A/S  hnie@hofor.dk  27 95 41 62 

Stine Bisgaard  HOFOR A/S  sbis@hofor.dk,  27 95 46 79 

Jan H. Pedersen  Fjellebro Vandværk jan.holger@mail.dk 24 98 00 52 

Hans Jørgen Rasmussen Præstbro Vandværk hajoer5500@gmail.com 52 24 18 60 

Benny Rosenqvist (suppl) Kværkeby Vandværk info@life4ever.dk      24 22 05 37  

 

 

 

Referat af 43. styregruppemøde den 4. oktober 2018.  

 

Afbud Stine Bisgaard 

  

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 24. januar 2018 og 30. maj 2018. 
 

Henrik Nielsen spurgte til status på kontakt til Ringsted Kommune, for at høre om deres 

forslag og ide til, om der også i nogle tilfælde bør foretages en analyse af vandet inden 

brønden sløjfes. Bent Risom har haft kontakt til Ringsted Kommune, som ikke har nogen 

indvendinger mod at der tages prøver. Det blev dog besluttet af styregruppen, kun at tage 

prøver af boringer og ikke brønde. 

 

I anledning af kontrol af om vi i budget 2019 har alle aktiviteter / omkostninger med, som 

vi har besluttet at fremlægge på repræsentantskabsmødet, er Ole Winther faldet over en 

formulering i referat af 24. januar 2018, som ikke er helt retvisende. I punkt 2.4. afsnit er 

skrevet: 
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På sidste styregruppemøde blev det drøftet, hvad der skulle ske med mulige brønde/borin-

ger, som anmeldes af vandværker uden for Vandsamarbejdet, men som har stor betydning 

for HOFORs indvinding. Af Vandsamarbejdets vedtægter fremgår, at der godt kan sløjfes 

brønde og boringer, som interessenternes anlæg indvinder fra eller i fremtiden kan forven-

tes at indvinde fra. Altså der kan godt sløjfes en brønd, selvom den er placeret hos et vand-

værk der ikke er interessent i Vandsamarbejdet.” 

Bemærkning: Interessenternes anlæg indvinder typisk netop ikke fra de drøftede brønde 

og boringer 

 

Der burde i stedet stå: 

 

På sidste styregruppemøde blev det drøftet, hvad der skulle ske med mulige brønde/borin-

ger, som anmeldes af vandværker uden for Vandsamarbejdet, men som har stor betydning 

for interessenternes indvinding. Af Vandsamarbejdets vedtægter fremgår, at formålet med 

Vindsamarbejdet er ”kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som 

interessenternes anlæg indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra…”  

Det giver at Vandsamarbejdet kan sløjfe brønde og boringer, hos et vandværk der ikke er 

interessent i Vandsamarbejdet, når blot disse brønde eller boringer er placeret inden for en 

af medlemmernes indvindingsopland. 
 

Referater blev godkendt med ovenfor angivne ændring. 

 

 

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 
 

Bent Risom orienterede om, at Nordrup Vandværk ønsker, at blive en del af Vandsamar-

bejdet. Der var ingen indvendinger og Jan Drøscher sørger for opkrævning af 3 års bidrag 

jf. vedtægterne. 

 

Henrik Nielsen orienterede om sagen fra Egedal, hvor klagen fra 12 heraf 9 landmænd var 

blevet afvist. Påbuddet om ikke at måtte bruge pesticider er derfor gældende. Der er efter-

følgende rejst et civilt søgsmål af tre private lodsejere, samt Landbrug & Fødevarer på 

vegne af 7 landmænd. 

 

Henrik Nielsen orienterede om fundet af et ”nyt” stof med navnet DMS på to mindre 

vandværker i hhv. Dragør og Hvidovre, der ligger over eller lige omkring kvalitetskravet 

til drikkevand. DMS er en forkortelse for N, N-dimethylsulfamid. Stoffet stammer fra 

svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i træva-

reindustrien. Stoffet er ikke tidligere fundet på danske vandværker, og det har ikke hidtil 



 

været et af de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for ifølge Miljøstyrelsens krav til 

kontrol af vandkvaliteten. 

 

 

Henrik Nielsen orienterede endvidere om fund af pesticidet desphenyl-chloridazon, som er 

et af nedbrydningsprodukterne fra pesticidet chloridazon.  

 

Som følge af de nye fund vil der blive stillet nye krav til vandværkernes vandanalyser. 

 

 

 

3. Økonomisk og administrativ status 
 

Ole Winther udleverede budgetopfølgning på baggrund af periodebalance pr. 7/9-2018. 

Der er realiseret et overskud på 61.238 kr., hvorfor det må formodes at årets resultat bliver 

bedre end budgetteret.  

 

 

4. Lukning af brønde og boringer 

 

Tarek Elawad oplyste, at der er lukket 14 brønde/boringer i 2018 og der p.t. er 14 igang-

værende brønde og boringer til sløjfning.  

  

 

5. Eventuelt 

 

Tarek Elawad orienterede om at Ringsted Forsyning etablerer ny boring på Have Mølle-

vej. Endvidere omtalte Tarek Elawad den forestående erhvervsbyggemodning på Jordmo-

dervej, hvor tre lokale vandværker er sammen om at skulle forsyne området. 

 

Henrik Nielsen orienterede om invitation til formændene for Vandsamarbejderne i Ring-

sted, Skovbo og Greve om deltagelse i møde med VKST om opsporing af gamle pesticid-

punktkilder. 

 

Bent Risom rykker Vandrådet for et møde. 

 

Næste styregruppemøde den 24. januar 2019. 

 


