
 

 
20-10-2021    

 
 

 

 

Til:  Styregruppens medlemmer  

 

 

 

Referent: Jan Drøscher             

 

    

Styregruppens medlemmer: 

 

Bent Risom,   Snekkerup Vandværk,  risompost@mail.tele.dk,   

Tarek Elawad,   Ringsted Forsyning A/S,  tel@ringstedforsyning.dk,  

Thomas Sommersted Ringsted Forsyning A/S, tsc@ringstedforsyning.dk  

Henrik Nielsen  HOFOR A/S  hnie@hofor.dk   

Knud Rudolf Hansen HOFOR A/S  knha@hofor.dk    

Benny Rosenqvist   Kværkeby Vandværk formand@kvaerkeby-vandvaerk.dk 

Niels Neergaard  Jystrup Vandværk nbn@nvestment.dk  

          

Ole Olsen (suppl) Gyrstinge Vandværk loenninge@gyrstinge.dk 

 

 

 

Referat af 51. styregruppemøde den 6. oktober 2021.  

 

Afbud fra Knud Rudolf Hansen og Benny Rosenqvist. 

  

 

1. Konstituering 

 

Styregruppen konstitueret sig med Bent Risom som formand.  

 

Henrik Nielsen vil gerne under hensyntagen til regler om persondata gerne have de enkelte 

styregruppemedlemmers accept af brug af kontaktoplysninger på Vandsamarbejdets hjem-

meside. Han udsender mail, hvor styregruppens medlemmer kan acceptere. 
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2. Godkendelse af referat fra møde den 7. april 2021  

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 

 

Henrik oplyste, at Overtaksationen for erstatningsfastsættelse har fastlagt for BNBO Bjel-

lekær, at de tre haveejendomme ikke falder i værdi og derfor ikke blev tilkendt erstatning 

for ikke at kunne benytte pesticider – til de to store haveejendomme dog 5.000 kr. i ulem-

peerstatning. De 7 landbrugsejendomme fik tilkendt en generel erstatning på 90.000 kr./ha 

for ikke at kunne benytte pesticider på omdriftsarealer (og på arealer, der kan blive om-

driftsarealer…) samt yderligere10.000 kr./ha for ikke at kunne bruge pesticider til bekæm-

pelse af lovpligtige ukrudtsarter på omdriftsarealer. For naturarealer blev der tilkendt en 

erstatning på 36.000 kr./ha for ikke at kunne benytte pesticider – hvilket der i dag er for-

bud mod på § 3-arealer. 
 

 

4. Økonomisk og administrativ status 

 

Jan Drøscher orienterede kort om, at der ikke var det store at berette om økonomien. Øko-

nomien er ved at blive overdraget fra Ole Winther til Jan Drøscher. På næste møde vil der 

blive orienteret mere udførligt om økonomien. 

 

 

5. Lukning af brønde og boringer 

 

Tarek Elawad oplyste, at der er registeret 24 brønde/boringer til sløjfning i 2021. 

 

 

6. Eventuelt 

 

Næste styregruppemøde onsdag den 19. januar 2022 kl. 18.00.  


