
Bestyrelsens beretning 2017 

Meløse Vandværk A.m.b.a. 

 

 

Produktion 

 

I året 2017 er der udpumpet 45.476 m³ vand fra anlæg I, og der er brugt 21.659 KwH, 

hvilket giver 0,48 kWH pr. m
3
. 

 

Der er udpumpet 21.757 m
3 

fra anlæg II, og der er brugt 23.590 KwH, hvilket giver 

1,09 KwH pr. m3. Det større strømforbrug på anlæg II er, fordi der skal beluftes 

meget mere end på anlæg 1. Beluftningen foregår med en sidekanalblæser på ekstra 3 

KwH for hver 1 KwH for pumpen.  

 

Der er sendt 14.597 m³ til Nejede-Møllehøj Vandværk, og der er modtaget 1.373 m
3
 

fra St. Lyngby (Hillerød Vand).  

 

Antal andelshavere er fortsat  369 + 74 andelsboliger, og det giver i alt 443 husstande 

tilsluttet vandværket udover Nejede-Møllehøj. 

 

 

OPGAVER DER ER LØST I 2017 ER FØLGENDE:  

 

Af større ting, der hændte i 2017 kan nævnes: 

 

1. Målerskift på Kildelunden og Kildetoften 

 

2. Skrivelse om arbejde og datoer 

 

2b. Kontrolskema 

 

2c. Div. arbejde ifølge logbog 

 

3. Indivindingstilladelse 

 

Hillerød Kommune havde i 2010 ophævet vores indvindingstilladelse, og i april 

fremsendte de en ny indvindingstilladelse, og her er der ret mange regler, der skal 

overholdes. Nogle af disse er: 

 

 hver boring skal have en kotesat mærkning 

 hver boring skal måle den oppumpede mængde vand. Derfor skulle der isættes 

måler i hver boring 



 hvert kotetal skal indrapporteres – stilstandskote (rovandskote) og driftskote, 

og målingerne skal opbevares i 10 år 

 Ligeledes skal beholdere til rentvandsopbevaring inspiceres. Det vil koste ca. 

10-30.000 kr. pr. beholder 

 Der er udstedt en udledningstilladelse til hvert anlæg  

 Filterskyllevandet skal overholde parametrene i udledningstilladelsen, og her 

skal der tages prøver hvert år. Sker der fejl, skal dette indrapporteres, og vi vil 

få en bøde. 

 

Indvindingstilladelsen ligger på vores hjemmeside. 

 

4. Takstblad 

 

Hvert år indsendes takstblad til godkendelse for det næste år, og 8. oktober indsendte 

vandværket takstblad til godkendelse for 2018. Efter en mailkorrespondance på ca. 

100 mails, kom det fra Hillerød Kommune den 8. december, at de ikke ville 

godkende takstbladet. 

 

Det kunne vi ikke gøre noget ved, for der var ikke nogen begrundelse for, hvorfor de 

ikke ville godkende det. 

 

Den 1. december ville Erhvervsstyrelsen have registreret en ’direktør ’ eller ansvarlig 

for vandværket, der var økonomisk ansvarlig og som havde kontrollen over 

vandværket. Hertil kunne vi kun meddele, at det var Hillerød kommune, der havde 

kontrollen, og det var dem, der skulle registreres i Erhvervsstyrelsen. Kopi af 

skrivelsen til Erhvervsstyrelsen blev ligeledes sendt til Hillerød Kommune. 

 

Den 21. december kom så et godkendt takstblad fra Hillerød Kommune helt i 

overensstemmelse med det, som vi havde indsendt den 8. oktober. 

 

Siden er der ikke sket mere med hensyn til registrering i Erhvervsstyrelsen, der skulle 

ske i henhold til hvidvaskningsloven. 

 

5. Vandanalyseprogram 

 

Den 29. november trådte et nyt vandkvalitetsbekendtgørelses direktiv i kraft. Dette 

blev udsendt 8. december 2017, og skulle træde i kraft 1. januar 2018. Det drejer sig 

om, at vandprøver ikke skal tages på vandbehandlingsanlægget, men ude hos 

forbrugeren. Efter bekendtgørelsen skal alle have taget en vandprøve fra deres 

køkkenhane, og denne skal overholde alle de parametre, som vandet skal overholde, 

for at det må bruges til drikkevand. 

 



Hvis vandet ikke overholder de grænseværdier, der er fastlagt, kan der komme et 

påbud til husejeren om at bringe sin installation i orden, så vandet overholder 

grænseværdierne. Der tages en straks-prøve og herefter en fluks-prøve (fluks er en 

prøve, når vandet har løbet lidt). Overholder fluksprøve, men ikke straksprøven 

grænseværdierne, kommer påbudet. 

 

Vejledningen til direktivet udsendtes den 18. december, og her blev vi rykket for et 

nyt kontrolprogram, som skulle være klar 1. januar 2018. 

 

Det er det, vi kalder lovsjaskeri, for inden der kan udarbejdes et kontrolprogram, skal 

man sætte sig ind i, hvad er det der skal ind i et kontrolprogram, men Meløse 

Vandværk har udarbejdet et kontrolprogram, men dette er ikke implementeres, da 

kommunen kun har godkendt det i 3 måneder. De skal vende tilbage med evt. 

rettelser, og det tager tid. 

 

6. Status på ny forsyningsledning til Hillerød Vand fra Møllevej 

 

Vi har besluttet at lægge en ny forsyningsledning fra Ullerød Møllevej ud til anlæg II 

Frederiksværksgade 199 som 1. etape, og herefter ud til ledningen, som går til Nejede 

som 2. etape. 

 

Det blev sidste år besluttet at købe vandet i stedet for selv at producere det, men dette 

er blevet noget mere vanskeligt det sidste år, hvor Hillerød Kommune vil bestemme. 

 

Der mangler p.t. en underskrift fra Hillerød Vand på aftalen, hvor vi ikke har kunnet 

få oplyst en m
3
-pris. 

 

David Ipsen, som var lede af Hillerød Vand er rejst, og så har det været svært at få 

nogen til at arbejde videre med aftalen. 

 

Der foreligger en aftale om nødvand, hvor vi giver kr. 1,79 + moms pr. m
3
. Denne vil 

blive ophævet, hvis vi skriver under på den nye aftale. Så derfor skal vi også vide, 

hvad vi skal give pr. m
3
 ved den nye aftale. M 

 

Hillerød Kommune er også begyndt at blande sig i henhold til VVM-undersøgelse, og 

ligeledes skal der pludselig en ny vandforsyningsplan til, så sagen ligger i øjeblikket 

på ministerens bord. 

 

Men hele projektet er blevet noget mere besværligt med de mange nye medarbejdere, 

som Hillerød Kommune har ansat. Den tidligere medarbejder – Louise Just Johansen 

–forlod arbejdspladsen omkring årsskiftet 2016/2017. Hende havde vi haft et godt 

samarbejde med siden år 2000 fra Skævinge kommune. 

 



Til slut tak til bestyrelsen for 2017.  


