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Indledning  

Tendensen med at bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen er heldigvis ophørt. 

Vi kunne sidste år på generalforsamlingen byde velkommen til Niels Aabye som nyt 

bestyrelsesmedlem således, at vi i dag har en fuldtallig bestyrelse på 7 medlemmer.  

Ankesag til Miljø Klagenævnet 

Efter næsten 38 måneders sagsbehandling, har vi fået afslag på vores anmodning om 

ekspropriation af en ledningsdeklaration over en  30 årig eksisterende vandledning.       

Afslaget betyder at den eksisterende vandledning skal flyttes ind til naboen, for der må 

den godt ligge – forstå det hvem der kan.                  

Flytningen vil påføre naboen en del gener samt vandværket en urimelig udgift.      

Beklageligvis var der ikke opbakning fra vores Kommunal politikere i denne sag! 

Bestyrelsen m.v. 

Bestyrelsen består i dag af mig som formand, Henrik Nilsson som næstformand, Lau 

Rasmussen som kasserer, Michael Søderhamn Midtgaard som ansvarlig for vores 

hjemmeside, Poul Neumeyer som regnskabskyndig, Jens Vagn Nielsen som bestyrelses-

medlem og Niels Aabye som bestyrelsesmedlem. 

Som revisorer er valgt Poul Kennov og Søren Benthin og, som revisor suppleant er valgt 

Hans Christensen. 

Som vandværkets repræsentanter i Stenlien Vandværks bestyrelse og KVE udvalget er valgt 

formanden og næstformanden. 

Der har i perioden fra sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

Indsatsplanen for Stenlien 

Ovennævnte Indsatsplan er godkendt af Egedal Kommunalbestyrelse den 15.6.2011.    

Planen kan ses på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk                   

Grundvandpuljen 

Der er i 2011 lukket 17 boringer/brønde i Egedal Kommune.                      

2 brønde i Veksø påregnes lukket i 2012               

Der vil fortsat blive opkrævet 5 øre pr. m3 oppumpet vand til Grundvandspuljen. 

Der har været afholdt 4 møder fælles med KVE                 1 

 



 

KVE – Kontaktudvalget for de private vandværker i Egedal Kommune 

Aftalen med eurofins om udtagning af analyser fortsætter i 2012.                                           

Der vil blive indgået forhandling med eurofins om nye priser for pesticidanalyser, idet 

antallet af analyse parameter stiger fra 23 til 33.                                                                   

Herefter forventes en ny licitering af udtagningerne. 

Egedal Kommune har indgået aftale med firmaet Rambøll om arbejdet med vandfor-  

syningsplanen, som forventes godkendt i 2013. 

Der er i 2011 kommet meget ny lovgivning på vandværksområdet, herunder ny skatter og 

afgifter. 

Den 22.12.2011 blev vandplanen vedtaget. Planen kan ses på www.naturstyrelsen.dk   

Planen er digert værk på flere hundrede sider, så der er noget at gå i gang med. 

Stenlien Vandværk A.m.b.a. 

Jeg har også i år haft et tæt samarbejde med såvel repræsentanter fra bestyrelsen som 

vores medarbejdere på vandværkerne. 

Vores medarbejdere brænder fortsat for opgaven med at drive vores 2 vandværker 

optimalt, til gavn og glæde for alle forbrugerne. Tak for det. 

Der er i alt fra vores 2 vandværker oppumpet 380.623 m3 vand, hvilket er 9.414 m3 mindre 

end året før, svarende til 2,4 %. 

Jeg har meddelt bestyrelse, at jeg på grund af manglende tid fratræder som næstformand.                  

Vandværket på Smedebakken – Ombygning 

Ombygningen er efter næsten 20 måneders arbejde endelig afsluttet.                            

Tilbage står kun afleveringen af rettede tegninger fra Krüger. 

Udover ombygningen af vandværket har vi også fået renoveret membranen på den 

udvendige rentvandsbeholder.                                            

Et arbejde som blev udført tilfredsstillende af Phønix og Jan Sommer.  

Den samlede udgift til begge arbejder beløber sig til ca. 3,7 mill. kr. 

For dette beløb har vi fået et topmoderniseret vandværk inkl. et nyt SRO anlæg, som vores 

medarbejdere kan styre via deres bærbare Pc’ere.  

Vandværket på Stenlien 

Dette vandværk kører fortsat upåklageligt.                    

Der er i det forgangne år udskiftet en enkelt pumpe i vandværket.                                        2 

                       



 

Stenløse Vandværk 

Vores samarbejdsaftale med Stenløse Vandværk om en døgnvagtordning som omfatter 

eftersyn, udskiftninger og reparationer på vores ledningsnet fungerer tilfredsstillende.          

I forbindelse med et frostsprængt vandrør i Pølsevognen ved Rema 1000 trådte 

vagtordningen til alles tilfredshed i funktion på bedste vis. 

Vandsektorloven 

Loven eksisterer fortsat til stor irritation for de vandværker som er omfattet af loven, 

hvilket vi heldigvis ikke er. 

Det sidst nye fra FS er en anmodning om at få drift tallene fra 2010 igen, denne gang med 

en anden fordeling af udgifterne.                     

For at præciserer hvorledes man ønsker indberetningen udført, medfølger en vejledning på 

44 sider!                       

Det er utroligt at landes politikere vil lægge navn til et så tidskrævende og økonomisk 

belastende arbejde for de vandværker, som er omfattet af loven!  

Veksø Vandværk 

Interessenter 

Der er i 2011 ikke kommet nogen nye tilslutninger.                                                                        

Vi har i alt 511 målere, 843 tilsluttede ejendomme med ca. 2.000 personer og et 

vandforbrug på 74.606 m3. Til sammenligning havde vi i 2010 et vandforbrug på 77.725 m3. 

Der er således tale om et fald i vandforbruget på 3.119 m3, svarende til 4,01 %.                 

Levering af måleroplysninger til EF 

Der er fortsat en aftale med EF om afregning af vores indberettede måleroplysninger.  

Indtægten i 2012 udgør i alt 18.427,70 kr. inkl. moms.  

Måleraflæsninger m.v.  

Vores kasserer har oplyst, at måleraflæsningen af vores 511 målere er sket ved 389 stk. net 

indberetninger, ved 77 stk. kortindberetninger og ved 45 vandværkets aflæsninger. 

Vandanalyser  

Vores vandanalyser er fortsat meget fine.                                                                                           

På vores hjemmeside kan man se analyseresultaterne. 
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Vandforbrug 

Vi har i 2011 købt 76.393 m3 vand og opkrævet for et vandforbrug på 74.606  m3, hvilket 

giver en difference på 1.787 m3 = 2,34 %, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.            

Bestyrelsen tager samtidigt tallene som et udtryk for, at vi har et meget tæt ledningsnet 

samt, at vores målere ikke viser for meget. 

Beklageligvis har en af vores Andelsboligforeninger haft et vandtab som følge af en utæt 

installationssamling. Andelsboligforeningen har ansøgt vandværket om at få refunderet 

udgiften til dette vandtab. Bestyrelsen har – via vores forening FVD – afvist anmodningen.  

Taksblad for 2012 

På generalforsamlingen sidste år blev ”Forslag til Takstblad for 2012” godkendt. Takstbladet 

er efterfølgende blevet prisreguleret med 2,3 % og godkendt af EK i december 2011. 

I december 2011 vedtog regeringen nye skatter og vandafgifter, hvilket har medført, at 

bestyrelsen har vedtaget at regulerer priserne i 2012 med disse stigninger.                   

EK er orienteret herom. 

Afslutning 

Jeg vil slutte af med en tak til bestyrelse, vores 2 revisorer og Svend Olsen for et godt og 

hyggeligt samarbejde. 

 

Erik Næhr                                                                                                                                    

Formand                                                                                                                                                   

Veksø den 28.03.2012 


