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Ekstraordinær generalforsamling afholdt i Osted Hallen 

Mandag den 25. april 2022 kl. 19.00  
  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen foreslår, at MidtSjællands Vandforsyning ikke indtræder i den 
økonomiske regulering under vandsektorloven. 

3. Eventuelt  
 

Formand Børge Stokholm bød velkommen til en forsamling på i alt 15 deltagere, 
inklusiv bestyrelsen. 

Heraf var 14 stemmeberettigede (Kun 1 stemme pr. medlem). 

1. Valg af dirigent 

Til dirigent blev Jens Peter Andersen foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre 
forslag og Jens Peter Andersen blev valgt som dirigent.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, 
jf. vedtægternes § 7 og dermed beslutningsdygtig. 
 

 

John Poulsen og Henrik Theill Hansen blev valgt som stemmetællere. 

Ordet blev herefter givet til kassereren for motivering af forslaget jf. punkt 2. 

2. Bestyrelsen foreslår, at MidtSjællands Vandforsyning ikke indtræder i den 
økonomiske regulering under vandsektorloven. 

Forslaget blev motiveret med baggrund i det materiale der blev udsendt sammen med 
opkrævning medio februar 2022 til alle forbrugerne. 

 

Spørgsmål: Hvor mange flere vandværker kan fusionere med MidtSjællands 
Vandforsyning før man kommer over 800.000 m3 årligt og dermed bliver omfattet af 
vandsektorloven? 

Kassereren: Hvis de øvrige vandværker i Osted og Gevninge området fusionerer med os, 
vil det være yderligere ca. 100.000 m3 udover de ca. 270.000 m3 vi pt. sælger. Hvis vi skulle 
komme til at forsyne hele den gamle Lejre Kommune vil det være ca. 550.000 m3 i alt. Der 
er således stadig noget luft op til 800.000 m3. 

 

Spørgsmål: Er der andre vandforsyning f.eks. mod Borup som kunne være fusions–
kandiater. 

Kassereren: Det område der er tættest på uden for den gamle Lejre Kommune er Viby-
området. Der er en vandforsyning i Viby-området der har været i fusionsdialog med andre. 
Det blev dog ikke til noget. 

 

Spørgsmål: Er der en grænse for, hvornår bestyrelsen siger nej til fusion, for ikke at 
komme over grænsen på 800.000 m3. 

Kassereren: Det ligger langt ude i fremtiden, så det vil være gisninger for nuværende. Som 
udgangspunkt, siger vi aldrig nej til en snak om eventuel fusion. Hvis det giver mening ift. 
driften af vores forsyning, så vil vi som udgangspunkt sige ja til fusion, også selv om vi 
kommer over 800.000 m3. 
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Henrik Theill Hansen: De samlede omkostninger til at være en del af vandsektorloven er 
vel også begrænsede pr. forbruger jo større volume man har? 

Kassereren: Tidligere var kontingentet det samme for alle vandforsyninger. Det er dog i 
dag fastsat ud fra størrelsen på vandforsyningen. 

 

Pia Mathiesen: Man bestemmer vel selv hvor stor man vil være: 

Kassereren: Ja, vi bestemmer selv om vi vil fusionere med andre vandforsyninger. 

 

Forslaget blev bragt til afstemning: 

• 14 for 

• 0 imod 

• 0 undlod at stemme 

3. Eventuelt 

Formanden oplyste, at bestyrelsen har været til møde hos Lejre Kommune vedr. 
Statens udarbejdede BoringsNæreBeskyttelseOmråder for alle vores 8 boringer og at 
der for de 2, skal indgås aftale med lodsejerne om ikke at anvende pesticider. 

Inden årets udgang, skal vi have lavet aftaler med lodsejerne, om ikke at bruge 
pesticider, og aftalt en engangs eller løbende erstatning for det tab eller indtægts-
nedgang lodsejeren måtte opleve. 

 

Spørgsmål: Hvordan fastsætter man erstatningens størrelse? 

Formanden: Man beregner det tab som lodsejeren skønnes at have, ud fra et 
gennemsnit over et antal år. Der kører også klagesager, hvor lodsejeren ikke er tilfreds 
med erstatningen. 

 

Hvis vi ikke indgår frivillige aftaler, giver Lejre Kommune et påbud. 

 

Formanden: Hvad synes I vi skal gøre? Skal vi forsøge at lave frivillige aftaler eller skal 
vi lade Lejre Kommune give påbud? 

 

Merete: Kender I lodsejerne? 

Kassereren: Nej, vi kender ikke de pågældende lodsejere der er berørt af BNBO’er i 
Gevninge. 

 

Formanden oplyste, at bestyrelsen vil starte med en dialog med lodsejerne, da 
lodsejerne jo også er bekendt med reglerne på området.  

 

Henrik Theill Hansen: Det lyder som akavet lovgivning, at vi skal lave frivillige aftaler med 
lodsejerne for, at de ikke skal bruge pesticider. 

Når det så er os der betaler, så skal der vel også være en sanktionsmulighed. Hvem holder 
øje med, at aftalen overholdes? 

Søren: Det er vandforsyningen der fører tilsyn og kan anlægge en civilretslig sag, hvis der 
er brud på aftalen. Det er forholdsvis nemt at se, om der er brugt sprøjtemidler. Hvis der er 
mistanke om sprøjtning, vil man tage planteprøver og overfladeanalyse. 

 

Formanden oplyste, at selv om der indgås aftale om ikke at bruge pesticider, så kan 
fortidens synder stadig ramme grundvandet. 
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John Poulsen: Er der arealkrav til BNBO ved de enkelte boringer? 

Kassereren: Ja, Staten har beregnet størrelsen på de enkelte BNBO’er. 

 

John Poulsen: Er der objektive kriterier for beregning af erstatningen? 

Søren: Der skal dokumenteres hvad der er tjent i gennemsnit over en årrække, og så 
beregnes erstatningen ud fra det tab, som restriktionerne skønnes at give. 

 

John Poulsen: Kan man ikke købe jorden? 

Søren: Jo, det er også muligt. Bliver jorden udstykket, så kender lodsejeren nok også 
prisen for det. 

 

Pia: Hvor meget er arealet? 

Søren: Det er ca. 6,5 hektar. 

 

John: En mulighed kunne også være at nedlægge boringer. 

Kassereren: I Gevninge har vi kun 2 boringer så der kan vi ikke undvære en boring. I 
Osted-Kirkebjerg-området kunne det have været en overvejelse, hvis der skulle laves 
aftaler med lodsejere. 

 

Spørgsmål: Hvornår er der deadline? 

Formanden: 31. december 2022 for frivillige aftale. Herefter vil der komme påbud. 

 

Henrik Theill Hansen: Kan kommunen ændre i grundlaget for BNBO’ens størrelse? 

Kassereren/Søren: De er fastsat i en bekendtgørelse. Hvis der sker ændringer i 
forudsætningerne eller der kommer nye modeller, så kan de blive genberegnet.  

 

Pia: Er der eksempler på, hvor store erstatninger skal være? 

Kassereren: Det meget individuelt og der indgår mange faktorer i opgørelsen. Der er 
eksempler på allerede indgåede aftaler. 

 

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden og gav ordet til 
formanden. 

 

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte forbrugere. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.57 

 

 

 

 
 ________________________ 

 Jens Peter Andersen 
 Dirigent 


