
Andelsselskabet Ejby Vandværk
Status-orientering pr. 28.3. 2022 vedrørende 

etablering af et kalkreduceringsanlæg på Ejby Vandværk
Nærværende status-orientering er udarbejdet for at give andelshaverene i Ejby Vandværk baggrund for at 
være orienteret om projekt kalkreducering, som har været drøftet på generalforsamlingerne i 2019, 2020 og 
2021, hvor Ejby Vandværks bestyrelse er blevet bemyndiget til at arbejde videre med projektet:

På generalforsamlingen i 2019 blev følgende forslag behandlet vedrørende kalkreducering fremsat af 
andelshaverne Mogens Jørgensen og John Hermann:
   ”Vandværkets bestyrelse pålægges at fremlægge et konkret forslag til montering af et blødgøringsanlæg på 
Ejby Vandværk til den ordinære generalforsamling i 2020”
   Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for, 12 stemmer imod og 1 blank stemme.

På generalforsamlingen i 2020 fremsatte bestyrelsen et forslag, der var  udarbejdet efter bestyrelsen havde fået 
udarbejdet en omfattende rapport om mulige kalkreduceringssystemer hos firmaet Krüger Veolia A/S, der 
anses for at være den bedste faglige rådgiver indenfor sektoren. Forslaget indeholdt følgende:
   ”Forslag om at bestyrelsen får generalforsamlingens bemyndigelse til at arbejde videre med et beslutnings-
forslag om etablering af et blødgøringsanlæg på Ejby Vandværk- og Højstrupgårds Vandværker”
Ideforslaget kan findes på hjemmesiden under Vandkvalitet/blødgøring.
   Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for og 5 stemmer imod.

På generalforsamlingen i 2021 fremsatte bestyrelsen følgende forslag, der var baseret på anbefalingen om 
etablering af et kalkreduceringsanlæg baseret på PAS-teknologien, der såvel miljømæssigt, som økonomisk 
var den optimale, også fordi der ikke ville være spildevand til afledning til det kommunale kloaksystem.
Forslaget havde følgende ordlyd:
   ”Forslag om at bestyrelsen får generalforsamlingens bemyndigelse til at arbejde videre med etablering af et 
blødgøringsanlæg baseret på PAS-systemet. Anlægget søges placeret i nærheden af det nuværende Vandværk, 
men på separat grund. Investeringsrammen er beregnet til 13,5 mill. kr.”
   Under behandlingen blev der stillet en række spørgsmål til projektet, der mundede ud i, at der var behov 
for yderligere undersøgelser af teknisk og økonomisk art, hvorefter Formanden foreslog, at udskyde videre 
forhandling til næste års generalforsamling i 2022, så andelshaverne kunne informeres bedre inden andelsha-
vernes  endelige godkendelse af et projekt.
   Der blev således lavet et ændringsforslag, der havde følgende ordlyd:
   ”Forslag om at bestyrelsen får generaforsamlingens bemyndigelse til at arbejde videre med undersøgelse 
af et blødgøringsanlæg baseret på PAS-teknologien. Anlægget søges placeret i nærheden af det nuværende 
vandværk, men på separat grund. Investeringsrammen er beregnet til 13,5 mill. kr.. Forslaget underbygges 
med flere detaljer af bestyrelsen på generalforsamlingen”
   Ændringsforslaget blev vedtaget med 79 stemmer for. 4 stemte imod.

Bestyrelsen har siden arbejdet videre med projektet udfra ovennævnte godkendelser af forslag, og har haft 
møder med Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune vedrørende tilladelse til afledning af spildevand 
til Ejby Mose, hvor spildevand fra PAS-systemet kan udledes direkte, medens spildevand fra ION-bytnings-
system og Carix system kræver afledning til kommunal kloak eller affaldshåndtering, hvilket er en væsentlig 
fordyrelse af driftsomkostningerne. Vedrørende placering af et kalkreduceringsanlæg, har Kommunen an-
befalet, at den hensigtsmæssige, bedste placering er, at få andelshavernes godkendelse af en placering på den 
nuværende grund, hvor Ejby Vandværk ligger. 
   Bestyrelsens undersøgelser af en mulig placering i nærheden af Ejby Vandværk vil betyde, at der skal findes 
en placering på landbrugsarealerne syd for Sikavej, hvilke vil medføre større omkostninger til byggemodning, 
køb af areal til anlægget samt anlæg af lange ledningsføringer til vand til og fra Ejby Vandværk og kalkre-
duceringsanlægget samt ledningsføring til afledning af spildevand. Udover dette vil der være en meget lang 
tidshorisont med nødvendige tilladelser, byggemodning mm. Her er et senere etableret højspændingskabel
ligeledes en forhindring, der skal findes løsning på.
   For at konkretisere projektet har bestyrelsen fået udarbejdet et skitseoplæg til placering af anlægget på 
Ejby Vandværks grund, der forventes at udvise en bedre økonomi ved opførelse her og efterfølgende drift af 
anlægget.
   Bestyrelsen har haft møde med et lokalt ingeniørfirma/arkitekt og PAS-eksperterne med henblik på at få 
verificeret den endelige økonomi og plan for bygningsudvidelse til projektet, der pt er udsendt til naboorien-



Projektbeskrivelse:

Udvidelse af eksisterende bygning til placering af et PAS kalkreduceringsan-
læg på Ejby Vandværks parcel, Ejbyvej 101 B, Ejby, 4623 Lille Skensved.

Denne projektbeskrivelse er udarbejdet med henblik på nabo-orientering om projek-
tet, der indgår i Køge Kommunes Teknik- og Miljø Forvaltnings behandling af projek-
tet.

Udgangspunktet for projektet er 2 dagsordensforslag på de seneste 2 års generalfor-
samlinger, som er blevet vedtaget med stort flertal, hvor det blev besluttet, at pålægge 
Ejby Vandværks bestyrelse, at udarbejde et projekt til kalkreducering af drikkevand. 

Ejby Vandværks bestyrelse tager vedtagelse af forslagene, som et udtryk for andelsha-
vernes store interesse i at få etableret et kalkreduceringsanlæg.

Det blev samtidig besluttet, at projektet skulle koncentreres om kalkreducerings-syste-
met PAS, der kort og godt kalkreducerer vandet med luft. 
   PAS er den reneste og mest miljøvenlige måde at kalkreducere vandet på, og spilde-
vandet er rent og skal ikke udledes til kommunalt rensningsanlæg.

I forbindelse med etablering af et kalkreducerings-anlæg, er Ejby Vandværks bestyrelse 
kommet frem til en placering af kalkreducerings-anlægget, der er hensigtsmæssig og 
økonomisk.
   Placeringen omfatter udvidelse af en mindre bygning på Ejby Vandværks parcel, så 
den eksisterende bygning, hvor vandbehandlinger foregår i dag, kan fortsætte uhindret 
medens byggeriet finder sted. 
   Udvidelser af bygningen vil omfatte en tilbygning på 126 m2 med samme bygnings-
højde, som den bygning, der skal udvides.
   Denne løsning vil betyde, at bebyggelsesgrader bliver 33%.
   Ejby Vandværk har udarbejdet et forslag til placering af bygningsudvidelsen, der kan 
ses på vedlagte skitser. Løsningen overholder en deklaration vedrørende byggelinie ud 
imod Ejbyvej på grunden fra 1940.

Ifølge aftale med Køge Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, skal der inden projektet 
kan gøres færdigt, være en nabo-orientering, som vil blive udsendt af Køge Kommunes 
Teknik- og Miljø Forvaltning til de implicerede naboer, som skal orienteres. 

Se venligst vedlagte bilag med skitser til bygningsudvidelsen med mål på bygningsud-
videlsen samt afstandmål ud til skel.

Med venlig hilsen
Claus Steen Hansen
Formand for Ejby Vandværk

       side 2

tering af Køge Kommune, som vi nu afventer nærmere om fra Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning.

Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling orientere nærmere om projektets fremdrift og bede om 
tilkendegivelser fra andelshaverne på generalforsamlingen for det videre forløb.

Her er bestyrelsens beskrivelse af information til Nabo-orientering , som Køge Kommunes Teknik- og Miljø-
forvaltning har udsendt til nabo-orientering. Bestyrelsen afventer pt nærmere fra Køge Kommune om na-
bo-orienteringen. Se skitsetegning på side 3.
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Her er skitsetegninger til den igangværende nabo-orientering:
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Visualisering Model B


