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Referat af repræsentantskabsmøde i  

Vandrådet i Faxe Kommune 

Afholdt 10. oktober 2022 kl. 19.00 på landbocenteret i Rønnede. 

 

Før repræsentantskabsmødet indlæg af Paul Thorn, Rambøl og Inken Juliane Mueller-Töwe, Faxe Kommune. 

Paul Thorn gennemgik nye beregninger af BNBO’er og indsatsområder. I Faxe Kommune hentes vandet fra kalklaget. 

Med vand fra klaklaget var den oprindelige beregning af BNBO ikke fagligt korrekt, hvorfor der indenfor de næste 

måneder kommer korrigerede BNBO’er. De nye områder fremgik af hans powerpoint, som vi får eftersendt. Når 

BNBO’erne er offentliggjort er der klagefrist om dem.  

Inken omtalte ny vandforsyningsplan. Arbejdet skal i udbud nu, forventes sat i værk i foråret 2023 og et resultat i 

efteråret 2023. 

Beredskabsplan skal blive færdig før jul. 

Brandhaner er iflg. notat fra KL fra 2020 kommunens og beredskabets ansvar. Kommunen gør kun noget, hvis de er i 

stykker. Beredskabet er ikke forpligtet til at gøre noget, hvis der ikke er fejl på brandhanerne. Beredskabet har ikke 

midler til at fjerne dem alle og vil derfor ikke gøre det nu. 

 

Repræsentantskabsmødet startede kl. 21.05. 

Referent Morten Christensen 

1) Som dirigent valgtes Søren Wahlgren, Skuderløse Vandværk. 

Forsamlingen var enige i, at repræsentantskabsmødet var lovligt og beslutningsdygtigt. 

2) Formand Bjarne Dickow fremlagde bestyrelsens beretning.  

Skriftlig beretning er vedlagt som bilag til referatet. 

I oktober 2021 havde vi repræsentantskabsmøde. Der blev nedsat et grundvandsråd. 

I maj 2022 afholdt vi møde omkring LER2.0 med indlæg fra LE34.  

Bjarne Dickow har arbejdet med regulativet jfr. beslutning på sidste års repræsentantskabsmøde. Han anbefaler at hvert 

enkelt vandværk tilrettet navn m.v. i standardregulativet og hver især sender det til godkendelse hos kommunen. 

Forespørgsel om ejerskab og vedligeholdelse af målerbrønden. Iflg. Bjarne Dickow har forbrugeren 

vedligeholdelsespligten på målerbrønden, når den er placeret indenfor skel – også de ofte for dårlige lukkehaner i 

brønden. 

Der har været drøftelse af samarbejde om GPS-opmåling. Faxe Forsyning har udstyret til opmåling og kan opmåle for 

andre vandværker uden et stort overhead. 

Kommunen skal indberette BNBO-status til miljøstyrelsen. Det er usikkert hvordan det vil ske, når der nu kommer 

ændringer i BNBO’erne. 

De privat vandværker er stadig konkurrencedygtige på vandprisen. En udpumpning på mellem 100.000 og 200.000 m3 

ser ud til at være den optimale størrelse. Under 100.000 m3 er omkostningerne en udfordring og over 200.000 m3 er 

vandsektorloven og forsyningssekretariatet en udfordring. 

 

3) Kasserer Morten Christensen fremlagde det reviderede regnskab for 2021/22 til godkendelse. 

Regnskabet for 2021/22 viste kontingentindtægt på 45 t.kr. og et forbrug på kr. 9.913 kr. med afholdelse af 2 møder og 
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en egenkapital på kr. 52.335. Regnskabet blev godkendt.  

 

4) Kasserer Morten Christensen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2022/23. 

Udgifter med 2 møder er budgetteret til 12 t.kr. Der er kapital til ca 4 år før der er behov for at opkræve kontingent i 

gen. 

Det blev nævnt at der kan være behov for at arrangere en studietur. Omkostninger til det arrangement kan afholdes ud 

over det i budgettet viste. 

5) Ingen indkomne forslag 

6) Bjarne Dickow, Dalby-Rode Vandværk genvalgt som formand. 

7) Til bestyrelsen valgtes 

 Morten Christensen, Mosebølle Vandværk (genvalg) 

 John Hansen, Fakse Ladeplads Vandværk (genvalg) 

(bestyrelsesmedlemmerne Hans Jensen, Rønnede Vandværk og Peer Lang Pedersen, Terslev Vandværk er på valg i 2023) 

Derudover er Henning B. Andersen udpeget af Faxe Vandforsyning. 

Som suppleanter genvalgtes 

 Jan Bigler, Skuderløse Vandværk 

 Peter Pedersen, Nielstrup Vandværk. 

8) Som revisorer genvalgtes 

 Søren Wahlgren, Skuderløse Vandværk 

 Jan Høst Nielsen, Egedevejens Vandværk. 

9) Eventuelt 

Terslev har fået nye glasfiber-rentvandstanke. De reagerer med vandet og det tager meget lang tid før kimtal 22 er langt 

nok nede. Skuderløse har oplevet det samme med nye ståltanke. 

Dalby-Rode arbejder med automatisk slukning for indvindingen i timerne med den dyreste elpris styret af de 

offentliggjorte time-priser. Faxe Ladeplads med solceller på taget.  

 

 

 

Søren Wahlgren, dirigent  Morten Christensen, referent 

 


