
Bestyrelsens beretning 2018 

Meløse Vandværk A.m.b.a. 

 

 

Produktion 

 

I året 2018 er der udpumpet 50.581 m³ vand fra anlæg I, og der er brugt 24.568 KwH, 

hvilket giver 0,48 kWH pr. m3. 

 

Der er udpumpet 23.667 m3 fra anlæg II, og her bruges over ca. 1 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 17.120 m³ til Nejede-Møllehøj Vandværk, og der er modtaget 880 m3 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 2018 ER FØLGENDE:  

 

Af større ting, der udførtes i 2018 kan nævnes: 

 

1. Målerskift på Industrivænget, Møllerisvej, Hasejevej, Præstehøjvej og 

Humlemosevej 

 

2. Der er udskiftet en dykpumpe i boring 705.  

 

Den gamle var slidt, og den nye er afstemt med udpumpningen, så den ikke sænker 

vandspejlet så meget. Dette skulle også forebygge forurening, da vandtil-

strømningen bliver mindre. 

 

3. Der har været syn på vandværkerne fra Hillerød Kommune.  

 

Der foreligger en rapport på hver. Der er nogle enkelte ting, der skal udføres. Der 

skal isættes indbrudssikring på alle døre og luger. Rentvandstankene skal renses og 

inspiceres. 

 

4. Der er udskiftet skydeventiler og stikledning på Meløsevej, Byvej og 

Bolandsvej 

 



5. Takstblad indsendt til Hillerød Kommune. Ikke godkendt. 

 

6. Status på nødledning til Ullerød Møllevej. Den skulle blive politisk behandlet i 

slutningen af april og derefter i høring. Og så skal den godkendes af Hillerød 

Kommune. Derefter kan vi så se på, om der er økonomi til dette. 

 

7. Hillerød Kommune har ansat 3 medarbejdere, der skal styre 

vandforsyningen – Mette Skougaard, Anders Jurin Hansen og Eskild Leerbeck 

 

8. Analyser.  

 

Vi har selv taget de fleste prøver. Vort nye analyseprogram blev godkendt i 3 mdr., 

januar, februar og marts 2018. Siden har vi ikke hørt noget fra Hillerød Kommune. 

Så vi har fået taget nogle prøver som tidligere. 

 

9. BNBO - Se stort stykke i avisen.  

 

Der skal kostes mange penge for ingenting for at berolige borgerne, for de har 

forståelse for, at hvis der er kostet mange penge, så er alt i orden. Den forurening, 

der ligger i jorden, fjernes ikke, fordi lodsejerne får en erstatning. Men sådan er 

politik. Bare der bliver brugt nogle penge, er alt godt! 

 

 


