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Indledning: 
 
Vi har i år måtte sige farvel til bestyrelsesmedlemmer: 

 Erik Næhr 

 Michael Søderham Midtgaard 
 
Bestyrelsen siger mange tak for den store indsat, der er ydet. 
 
Som nye medlem i bestyrelsen er indtrådt: 

 Per Jensen 

 Søren Benthin 
 
Som bestyrelsen byder velkommen.  
 
Bestyrelsen består i dag af: 

 Poul Neumeyer 

 Lau Rasmussen 

 Per Jensen(FM) 

 Søren Benthin 

 Jens Vagn Nielsen 

 Niels Aabye 

 Hans Christensen 
 
Bestyrelsen har fordelt arbejdsopgaverne som følger: 
 

Lau Rasmussen: 

 Regnskab 

 Måleradministration 

 Hjemmeside 

 LER-henvendelser 

 Forbrugerhenvendelser 

 Daglig kommunikation 
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Poul Neumeyer: 

 Regnskab 

 Takstblade 

 Bestyrelsesmedlem i Stenlien 

 KVE 
 
Per Jensen(FM): 

 Bestyrelsesmedlem i Stenlien 

 KVE 

 Projekter (til dels ad hoc blandt bestyrelsesmedlemmerne) 

 Forbrugerhenvendelser 

 Myndighedskontakt 

 Ajourføring af viden om regler mv. 
 

Søren Benthin: 

 Hjemmeside 

 Daglig kommunikation 
 
Jens Vagn Nielsen: 

 Kursuskoordination 

 Kvalitetssystem 
 

Niels Aabye: 

 Opgaver afventer 
 
Hans Christensen: 

 Referatskrivning 

 Sekretæropgaver 
 
 
 
Som revisorer er valgt Poul Kennov og Henrik Nielsson (er på valg – modtager 
genvalg). Karin Christensen er revisorsuppleant. 
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Veksø Vandværk I/S 
Veksø Vandværk I/S er udover at være et forsyningsselskab, der leverer vand til 
interessenterne i Veksø, også andelshaver i Stenlien Vandværk A.m.b.a. Vi har en 
ejerandel på 1/6 medens Andelsselskabet Stenløse Vandværk har en ejerandel på 
5/6. 
 
 
Stenlien Vandværk A.m.b.a. 
Er et produktionsselskab, produktionsselskabet ejer Vandværket på Smedebakken 
og Vandværket på Stenlien. 
 
Vandværkerne drives af 2 medarbejdere.   
På vandværkerne har der ikke været større tekniske problemer.  
 
Der er i alt fra de 2 vandværker udpumpet: 
Året 2013                                                     387.187 m3 

Året 2014                                                     381.893 m3 

Dif.                                                                    -5.294 m3 

 

Som det fremgår, er vandforbruget faldende. Dette er en generel tendens i Danmark 
 

 
Ledningsanlæg: 
Vi har i 2014 i alt 512 målere, 843 tilsluttede ejendomme med ca. 2.000 forbrugere 
I nedenstående skema er vist vandforbrug for vort forsyningsområde. Det ses, at 
vandforbruget er nogenlunde konstant (afregnet vandmængde). Den leverede 
vandmængde, som er den vandmængde, vi køber af vandværket er faldet i 2014.  
Da vi ikke har konstateret udsivninger eller lækager, kan faldet skyldes renoveringen 
af Skibssted eller opsætning af ny måler på Stenlien. Den leverede vandmængde 
overvåges nu således at vi hurtigt kan blive opmærksom på ændringer i leveret 
vandmængde. 
 
 
År Leveret 

vandmængde 
Afregnet 
vandmængde 

Spild Spild i % 

2014 75.948  74.140 1.808 2,4 

2013 78.873 74.742 4.131 5,2 
2012 77.792 74.530 3.262 4,1 
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Vort spild er lille. Landsgennemsnittet for ledningstab er 5-10 %  
 
Er der interessenter, der har en mistanke om, at der finder udsivning sted på vores 
ledningssystem, anmodes de om at kontakte bestyrelsen herom.  
 
Ledningsbrud 
Der har ikke været ledningsbrud siden sidste generalforsamling. Det er flere år 
siden, vi har haft ledningsbrud.  
 
Vagtordning 
Vi har en aftale om en Døgnvagtordning med VVS firmaet Bjarne Nehm. Denne 
vagtordning omfatter udførelse af alt arbejde i forbindelse med reparationer mv. 
ved ledningsbrud på vandværkets ledningsnet (telefonnummeret kan findes på 
vores hjemmeside). 
 
Ny forbrugere: 
Der er udarbejdet projekter for tilslutningen af Egedalsvej 16, Banehuset og 
tilslutningen af 19 nye boliger på Skibstedgård.  
 
 
Vandkvalitet: 
Vandkvaliteten kontrolleres af Erofins (der er et akkrediteret laboratorium) efter en 
plan, der er godkendt af Egedal Kommune. 
Vort vand er af god kvalitet. Der er i KVE – regi (KVE – Kontaktudvalget for de private 
vandværker i Egedal Kommune) indgået en aftale med Erofins om udtagning af 
vandprøver og analyser for vandværkerne i kommunen. 
De fleste prøver udtages på værkerne. På 
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83783  er vist 
resultaterne af prøverne fra Stenline Vandværk. På siden  
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83784 er vist 
resultaterne af prøverne fra Smedebakken Vandværk. 
Resultater af prøverne på vort ledningsanlæg er vist på  
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83732 
 
 
Vi får under normal drift vand fra Stenline vandværk. 
 

http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83783
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83784
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83732
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Vort vand er meget hård 190 dh (°dH = grad Deutsche Härte, hvor en hårdhedsgrad 
svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. 
liter).  
 
 
Vandmålere  
Vi har fået udskiftet ca. 350 af vore vandmålere til elektroniske vandmålere. 
Der er udarbejdet en video, som viser hvorledes de nye vandmålere fungerer. 
De erfaringer vi har indhentet med ”automatisk- fjernaflæsning” af målerne er gode. 
Vi har pt. fundet en interessent, hvor der har været en ”leak”. 
Der er indgået kontrakt med NEHM VVS om udskiftning af vandmålere. 
I forbindelse med udskiftningen er der opstået utætheder og / eller rør, der er 
knækket. Bestyrelsen har besluttet, at vandværket betaler for disse merarbejder. 
Udskiftningen af målere forventes at være afsluttet inden udgangen af 2015. 
Interessenter har mulighed for at låne en ”ekstern fjernaflæser”, der viser forbruger 
mv, således at dette kan overvåges.  
 
 
Levering af måleroplysninger til Egedal Forsyning (EF). 
 Der er fortsat en aftale med EF om afregning af vores indberettede 
måleroplysninger. Indtægten i 2014 udgør ca. 19.000 kr. inkl. moms.   
 
 
Ny lovgivning / bekendtgørelser. 
Grundet ny lovgivning / bekendtgørelser har vi skulle etablere et kvalitetssystem for 
vort forsyningsselskab.  
Vi har etableret et kvalitetssystem, baseret på systemet TETHYS. Dette system 
anvendes af mange vandværker herunder Stenlien. 
Vi skal informeret Egedal Kommune om, at vi har etableret et kvalitetssystem. 
 
Der er ligeledes stillet krav om, at de ansvarlige for arbejde på vort ledningsanlæg 
skal have gennemført et kursus i hygiejne, samt krav om, at der skal udnævnes en 
driftsansvarlig, som skal have gennemgået et kursus i drift af vandværk.  
Vi har i samarbejde med KVE afholdt disse kurser. 
4 personer har deltaget i hygiejne kurset og 1 person i driftsledelse 
 
Vandsektorloven gælder ikke for Veksø vandværk, men Stenlien Vandværk A.m.b.a. 
er omfattet at loven.  En af konsekvenserne af denne lov er, at der fra 
Forsyningssekretariatet (Sekretariatet fastsætter prislofter og effektiviseringskrav 

http://da.wikipedia.org/wiki/Calciumoxid
http://da.wikipedia.org/wiki/Magnesiumoxid
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for drikke- og spildevandsselskaberne) udmeldes et prisloft (for 2015 er dette 
prisloft på 2,72 kr. pr. m3).  Vi har, som så mange andre vandværker problemer med 
at overholde dette prisloft.  Vi er ved at få udarbejdet et katalog over muligheder for 
besparelser og effektiviseringer. 
Loven indebærer desuden specielle krav til opbygning af regnskab 
Det skal nævnes, at der er meget usikkerhed omkring denne lov, herunder om 
Stenlien Vandværk A.m.b.a. fortsat vil være omfattet af loven. Under alle 
omstændigheder, skal vi arbejde med at få besparelser og effektiviseringer. 
 
 
Hjemmeside 
Vi har indgået kontrakt med Rambøll omvedligehold af platform for udvikling af vor 
hjemmeside. Der har siden nytår været arbejdet på at få en ny hjemmeside. 
Den nye hjemmeside har et andet design end den tidligere og skulle være lettere at 
anvende og mere informativ. Hvis der er ideer til hjemmesiden kontakt da venligst 
bestyrelsen. 
 
Vandprisen 
Vor m3 pris på 8 kr. inkl. moms og målerafgift er den 2. billigste i Egedal Kommune.   
 
 
Økonomi. 
Vor økonomi  for I/s Veksø Vandværker god. Vi har haft et mindre ”planlagt” 
underskud i 2014. 
Økonomi for Stenlien Vandværk A.m.b.a. er som tidligere nævnt underlagt et 
prisloft, som betyder at det er nødvendigt med effektiviseringer. 
 
Under punkterne  3 -5 vil økonomi blive gennemgået. 
 
 
Fremtidige aktiviteter: 
 
På vandværkerne: 

 Renovering af råvandsstationer 

 Udskiftning af defekte vindskeder ved tagryg 

 Lynbeskyttelse 

 Besparelser 

 Implementering af kvalitetsstyringssystem (TeThys) 

 Beredskabsplan opdatering 
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På ledningsanlæg: 

 Video med ansvarsfordeling mellem vandværk og forbruger 

 Kontrol af vandforbrug  

 Effektiviseringer 

 ”Motionering” af ventiler. 
 

 
 
Afslutning 
Jeg vil slutte af med en tak til bestyrelsen, vores revisorer og Henrik Nilsson for et 
godt og hyggeligt samarbejde.  
Ligeledes vil jeg takke medarbejdere og bestyrelsen på Stenlien Vandværk A.m.b.a. 
for et godt og konstruktivt samarbejde 
 

Veksø den 15.3.2015  

Per Jensen 


