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

tilsluttet vandværket udover Nejede-Møllehøj      

 

              Distribution 

              I 2019 er udpumpet 25.701 m3 fra Anlæg II og 45.360 m3 fra Anlæg I. 

              Der af er der sendt 19.337 m3 til Nejede og 3.219 m3 til St. Lyngby. 

 

              Arbejdsopgaver udført i 2019 

1. Den obligatoriske driftskontrol og besvarelse til andelshaverne er rutinemæssigt udført 
2. Udskiftning af målere på Nyvej, Meløse 
3. Isætning af alarm på anlæg I og boring 346 og 705 
4. Stophaner og skydeventiler er markeret for digital indmåling og disse er anvist til opmåler Brian fra 

Thvilum A/S, der nu er i gang med at indlægge data sammenholdt med vore tegninger 
5. Analyseprogram 2020-2024 er godkendt af Hillerød Kommune 
6. Takstblad for 2019 og 2020 blev godkendt af Hillerød Kommune 11.12.2019 

 

               Arbejdsopgaver som ikke blev gennemført i 2019 

7. Rensning af tanke er ikke udført da St. Lyngby (Hillerød Vand) lånte vand i sommer, og var lidt lang 
tid om at fjerne Trykforøgeren i brønden, så Meløse kunne få vand den anden vej. 
Dette skal gøres snarest, så vi kan overholde kravene i vores indvindingstilladelse. 
Vi har samtidigt snakket om at få lukket den udvendige del af tanken af, da den bliver varm i 
toppen, om sommeren og det giver grobund for kim og bakterier. 
 
Arbejdet med at lægge den nye forsyningsledning er stadig ikke påbegyndt, da vi nu også, har haft 
et par indsigelser, som atter en gang har forsinket hele processen. 
 
Hermed forklaring om projektet, til dem som ikke har set/hørt det hele. 
 
På generalforsamlingen 2016 blev 3 forslag, til at fremtidssikre vandforsyningen i Meløse, 
præsenteret, og da der ikke var kommentarer til det fremlagte, blev man enige om at bestyrelsen 
skulle lave et oplæg til næste generalforsamling. 
 
I 2017 var, med dagsordenen udsendt, et forslag til generalforsamlingen om at ændre driftsform til 
at købe vand fra Hillerød Forsyning A/S, hvilket ville kræve invistering i en ny ledning fra Ullerød til 



Meløse. I forslaget skulle anlæg 2 nedlægges og anlæg 1(Meløse) bevares så det kunne indtræde i 
nødstilfælde. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
 
Forklaring af etaper vises på kort: 
 
Etape 1: 
Ledningsstrækket fra Hillerød Vand A/S´s 315mm.ledning ved møllevej, til anlæg 2(Kappelskov), 
denne ledning vil gøre at vi kan lukke anlæg 2, opretholde trykket i området omkring og hjælpe 
anlæg 1(Meløse). Som situationen er nu, er vi meget sårbare, med to gamle værker og spor af 
pesticider. 
 
 
Etape 2: 
Ledningsstrækket fra anlæg 2 til anlæg 1, denne ledning vil forny/udvide hovedledningen, mellem 
anlæg 1 og 2, samt sørge for at der kan leveres vand til hele Meløse. 
 
Etape 3: 
Dette er Hillerød vand A/S ledningsstrækning som binder St. Lyngby, Meløse og Hillerød sammen. 
Denne betales fuldt ud af Hillerød Vand A/S, som også betaler forøgelsen af ledningsstørrelsen på 
de 2 første etaper, fordi det er Hillerød Vand A/S som har bedt om dette. 
 
 
På generalforsamlingen i 2018, orienterede formanden (Jens Kristensen) omkring arbejdet i løbet af 
året, med uddybning heraf bla. ønskede bestyrelsen at nedlægge anlæg 2, derfor ønskede man 
generalforsamlingens tilkendegivelse af, om man kunne gå ind for dette og der var fuld opbakning. 
 
Der er til dato brugt 25.000 kr. hos Dines Jørgensen, til rådgivende arbejde, kort tegninger og 
lodsejer forespørgsel, osv. vi har parkeret samarbejdet med DJ, til vi kan komme videre i sagen. 
 
SHT (entreprenørfirma) har givet et tilbud i marts måned 2018, på etablering af 2000m. 160mm. 
PE- ledning ved styret underboring, pålydende 580 kr./m + 100.000 kr. ekstra for ventiler, 
tilslutninger og målerbrønd. Da ledningstraceet er ca. 1730 m. bliver det ca. 1.1 mio kr. med 
ventiler osv. 
 
Hillerød Vand A/S har også givet os et hurtigt bygherreoverslag, på hvad det vil koste at få dem til 
at udføre arbejdet. Dette bliver med deres 20 % buffer og projektrådgivning ca.2,6 gange så dyrt. 
 
 
Årets gang 2019 (og starten af 2020) 
 
d. 9. April : 
Der blev i en vand analyse, på Byvej, påvist 2 pesticider, 2,6-diclorbenzamid (BAM) og N,N 
Dimethylsulfamid (DMS), selvom det er 5 gange under grænseværdien, skal dette tages meget 
alvorligt, da det udover det, at vi har pesticider i vandet, kan betyde vi får en overskridelse på 
boringskontrollen her i marts. Dette kan i værste tilfælde betyde at vi skal lukke en eller flere 
boringer og/eller måske til at finde en ny kildeplads. 



Hvis pesticidindholdet stiger yderligere, kan det betyde at vi, som i Ledøje, skal montere kulfilter og 
UV-lys på vores ældre anlæg. Det er meget besværligt, meget dyrt og kun en midlertidig løsning, da 
kommunerne ikke er kendt for at give permanente tilladelser til dette. 
 
 
d. 6. juni : 
Jens, Søren og jeg (René Vogelius) var til informationsmøde på Hotel Hillerød, om tankerne bag et 
samlet Vandværkskontor i Hillerød. Her fik vi forklaret priser og tidsplaner for dette projekt, som vi 
tog med hjem til vores bestyrelsesmøde, hvor vi var enige om lige at se tiden an. 
Dette har vi meddelt Ullerød Vandværk, som står for projektet. 
Vi har dog indkøbt og indført samme regnskabsprogram (Microwa), som Vandkontoret, da vi jo har 
muligheden for at tilslutte os senere, så får de lige har haft tid til at komme på plads og få styr på 
evt. børnesygdomme. 
 
Juni måned trådte Niels Müller ud af bestyrelsen, da han havde solgt sit hus og daværende 
suppleant, Troels Pedersen tiltrådte. 
 
 
d. 23. september : 
Inge og jeg var i Frederiksborgcenteret, til et Kursus om takstblad og årsregnskab, som blev afholdt 
af foreningen Danske Vand Værker, det var et godt kursus, som oven i det faglige, også gav en del 
guldkorn/løsninger, fra andre deltagere, på nogle af de udfordringer de havde haft. 
 
 
 
Februar: 
Anlæg 2 løb tør for vand, da tankmåleren driller lidt en gang i mellem, dette betød at anlæg 1 skal 
pumpe vand helt ned til anlæg 2´s område, dette gav brunt vand i området omkring Solparken da 
vandets løbsretning blev vendt om. 
 
24. feb. -4. marts 
Tagpapstaget på anlæg 1, er igen blevet løst i kanterne, efter alt blæsevejret, så Jens og jeg har 
været oppe og lave en midlertidig reparation, som skal holde til det bliver lidt bedre vejr. 
 
Driften: 

 
Jens har meddelt bestyrelsen at han ikke længere ønsker at udføre mange af de opgaver han ellers 
har udført så fantastisk godt, for Meløse Vandværk i rigtig mange år. 
Han har dog meddelt at han godt vil hjælpe til, med enkelte specifikke manuelle opgaver, så som 
Græsslåning og pasning af værker, i mindre grad. 
Derfor skal vi nu finde nogen, som vil tage sig af alle de administrative opgaver, så som kontakten 
til kommunen, takster, analyser, kundekontakten, kvalitetssikring osv. 
Samt opgaver som, opkald om brud, udfald på værker, bestilling af håndværkere, fremgravning af 
stophaner og mange andre ting, som vi nok først rigtig lægger mærke til, når Jens ikke gør dem 
mere. 
Vi vil undersøge om Falck´s callcenter løsning er noget for os, så vi ikke skal have en tlf. bemandet 
24 timer i døgnet. 
 
BNBO: 



 
Vi har i dag 2 kildepladser: 
den ene er ved anlæg 1, som har 2 boringer tæt på hinanden 
den anden er ved anlæg 2 og består af en enkelt boring. 
 
D. 11. januar 2019, blev det pålagt kommunerne at gennemgå alle BNBO (Boringsnære 
beskyttelsesområder), inden udgangen af 2022. dette betyder at vandværkerne indtil udgangen af 
2022 kan lave frivillige aftaler med jordbrugsejere, om erstatningsbeløb i forbindelse med 
restriktioner på pesticider og lignende. 
Efter udgangen af 2022, vil der højst sandsynligt blive fastsat beløb som vandværkerne skal betale 
til en jordbruger i indvindingsområdet, mod at denne ikke må forurene yderligere. 
Det vil komme til at koste 500.000 -? Kr., for Meløse Vandværk i 2022. 
 
Det er et stort tab for Meløse Vandværk, at vi ikke længere har Jens til at udfylde alle disse pladser i 
den daglige drift og jeg vil gerne på bestyrelsens vegne, sige Jens mange tusinde tak, for alle de 
ting, som du har sørget for blev udført, så vi alle har kunnet have masser af rent og billigt vand, i 
rigtig mange år. 
Jeg håber at vi kan lukrere på din store viden, ikke mindst om Meløse Vandværk, ledningsnet osv. i 
mange år endnu. 
    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


