Referat af delegeretmøde for Kontaktudvalget for Vandværkerne i
Gribskov Kommune, d. 20. april 2017.
Referent Christina Larsson, Gribskov Kommune.

1. Velkomst samt valg af dirigent og referent v/ Jørgen Petersen
Jørgen takkede for åbent hus på Udsholt Vandværk og roste ideen samt opfordrede til, at et andet vandværk
måske ville holde åbent hus næste år.
Bjarne blev valgt som dirigent og han konstaterede, at der var lovligt indkaldt.
Jørgen bød Neel velkommen.

2. Oplæg om benchmarking v/ Neel Ploug Olsen fra Danske Vandværker
Se Neels slides vedhæftede i mailen.
Her lidt tilføjelse:
Ikke et krav i vandsektorloven at lave procesbenchmarking, kun for dem der leverer over 200.000 m3
vand/år. Første gang der skal meldes ind er d. 1/7 2017. Men generelt efterspørges benchmarking af flere og
flere. Opfordring til ikke at konkurrere mod hinanden men undersøge, hvad man kan lære af hinanden. Den
laveste pris kan afspejle, at der ikke er sket noget i 40 år, så se ikke på prisen alene.
Jørgen spurgte til, om der var kommer noget fra Danske Vandværker vedr. IT-sikkerhed og persondataloven.
Neel svarede, at Henrik Lomhøj og jurist Pernille fra Danske Vandværker samarbejder med DANVA og FVD
samt Kamstrup. Der undersøges om bekendtgørelse om el kan kopieres mere eller mindre over på vand, for
hvis der foreligger nationale regler, vil den nye EU-forordring ikke kunne skubbe den væk. Ellers bliver det
ikke muligt at tjekke forbrug løbende (pga persondataloven), men kun en gang årligt og så ryger hele ideen
med f.eks. Kamstrup-målerne. Der kommer mere herom i Vandposten og der inviteres sandsynligvis til både
møder og kurser herom.
Opfordring fra Villingebæk Vandværk om at benchmarke på sig selv frem for andre værker, da man ellers
nemt kommer til at sammenligne æbler og pære.

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. nov. 2016.
Kommentar til referat fra Rævebakken: Villingebæk Vandværk havde på sidste møde, en uheldig udtalelse
om Rævebakken Vandværks vand. Det blev derfor her slået fast, at vandet fra Rævebakken overholder krav
til drikkevandskvaliteten.

4. Formandens beretning v/ Jørgen Petersen
• Vandsektorloven drøftes altid på møderne og udviklingen følges.
• Der var drøftet tilbagestrømning og muligheden for at invitere nogen ude fra til at fortælle om
•

•

tilbagestrømning. Helsinge Vandværk har besøgt Helsingør Forsyning, der har erfaringer hermed og
flere fra vandværkerne i Gribskov Kommune havde været på kursus.
Der er nu afmonteret målere på kommunale bygninger i Græsted. Græsted Vandværk skulle skifte
nogle målere ud og opdagede da, at der på kommunens ejendomme, der var målerne enten fjernet
eller der var sat en sender på. Det kan være, at det gør sig gældende andre steder. Steen
(Kommunen): Kommunens bygningsfolk er sat på sagen og de har løst det i Græsted. Kommunen
beder kommunens bygningsfolk om at tjekke, om der skulle være sket noget lignende andre steder.
Vender tilbage med nyt til næste møde.
Det er i alles interesse, at digitale kort udleveres til kommunen til vandforsyningsplan – dog skal man
tage højde for nøjagtigheden.
Steen: Ledningsoplysningerne er til brug for udarbejdelse af vandforsyningsplan.

Kommentar fra Tisvilde Vandværk: Ved kommunens tilsyn blev det foreslået, at man kontakter forbrugerne
vedr. tilbagestrømssikring. Vandværket foreslår, at det tages op med et møde/fælles input, så der kan
arbejdes videre hermed.

5. Regnskab og Budget v/ Steen Christensen
Regnskab og budget blev udleveret og gennemgået på mødet. Der var ingen bemærkninger.

6. Valg til forretningsudvalg og revisor
På valg var Jørgen Petersen og Steen Christensen. Begge modtager genvalg og blev genvalgt. Ingen andre
stillede op.

7. Nyt fra Gribvand Spildevand
Gribvand Spildevand havde ikke mulighed for at deltage på mødet.

8. Nyt fra Kommunen
Slides er vedhæftet i mailen.

9. Nyt fra vandværkerne (runden)
Asserbo
Meget optaget af sammenlægning med Baunehøj Vandværk. Bestyrelsen i Asserbo laver
”tomgangsadministration”, indtil sammenlægning.

Baunehøj
Haft problem med vandmålere der ikke viste korrekt og er derfor ved at udskifte dem, forventer at bliver
færdige i år. Er ved at få lavet to nye boringer som erstatning for to gamle, i stedet for at få renoveret de
gamle.

Esbønderup
Ikke tilstede.

Esbønderup Skovhuse
Synes generelt, at det er svært at få entreprenører ud og efterspurgte om det også var andres indtryk? Der
blev nikket til, at det kan være svært at få håndværkere ud når man stod og havde brug for dem.

Esrum
Har haft tilsyn af kommunen og syntes, at det var en god oplevelse. Er i gang med målerudskiftning og synes
det er nemt og hurtigt med den elektroniske aflæsning.

Gilleleje
Har fået inspiceret rentvandstanke med dykkere fra firmaet JHD. Der er støvsuget sider og bund og der er
kun sket et lille udsving på farvetallet. Sidst der var inspiceret rentvandstanke var for 5 år siden og der er
ikke sket nogen udviklet siden. Meget tilfredse med opgavens udførelse. D. 1/5-2017 lukkes helt ned for
Tinkerup Vandværk. Der er ansat ny økonomiansvarlig, Lis.

Græsted
Er nu nede under 10% vandspild efter der er sket udskiftning af stophaner. Kører videre med at skifte ud det
der er tid og økonomi til. Hovedledning udskiftes, og den har ellers holdt i mange år. Ikke flere problemer
med kimtal, det har ellers holdt hårdt.

Helsinge
Forsøg med ultralydmålere - en amerikansk måler. Det er så positivt, at det f.eks. kan registreres vandspild i
et wc. Forbrugeren kan aflæse deres forbrug løbende. Dataforbruget svarer til ca 50-60 kr årligt for at have
måleren, svarende til Kamstrup-målerne. Der er gennemgået ca 200 landbrugsejendomme for
tilbagestrømning. SRO-sikring på boringer. Krüger har lavet en procesgennemgang, hvilket har givet
anledning til at noget skal der ses nærmere på. Har fået omlagt noget af ledningsnettet pga ændring af
spildvandsledninger/anlæg.

Kagerup
Har for første gang solgt mere vand end der er pumpet ind. Det viste sig heldigvis at skyldes, at en
hovedmåler var i stykker. Eller er der ikke sket noget.

Kildekrog
Ikke haft de store ting rent teknisk, men har kigget på årsregnskabsloven og ændret i forhold til den, nu da
man ikke må have overskud, nu hedder det så overdækning. Har nu 2 millioner i overdækning, og det må
man ikke med mindre man har en plan. Eftersom der ikke er noget der trænger til renovering så sættes

prisen ned i stedet. Man skal være obs på drikkevandsbidrag nedsættes i 2018.
Kommentar fra Gilleleje: Stiller spørgsmål til at han siger man ikke må have et overskud. Man må godt have
et overskud, men der skal ligge en investeringsplan.
Steen (kommunen): Ifm godkendelse af takstbladet skal der foreligge et investeringsbudget, f.eks. anbefaler
vi, at der altid er en million til en ny boring.

Rævebakken
Det kører stille og roligt, leverer vand af god kvalitet når vandet blandes. Er interesseret i, hvad der skal ske
fremadrettet og har snakket med Villingebæk Vandværk samt modtaget et forslag fra Villingebæk Vandværk
om sammenlægning/overtagelse som der kigges på lige nu.

Smidstrup
Kigget på IT-sikkerhed og sat et videoovervågningssystem op på det ene værk, og sat en sluse op på det
andet værk. Har ikke skrevet det i referatet/ud til forbrugeren. Med slusen sikres også en opdeling fra at
træde direkte ind i rød zone. Dyrt med målerbrøndsinstallation og det er nu sat i takstbladet. Meldt ud til
forbrugerne, at hvis de køber det i 2016 så spares der. Men vandtabet er ikke blevet mindre end året før.
Kigget nøje på ledningsnettet, mener at have fået fat i de dårlige. Fat i skydeventiler der ikke kan lukke
ordentligt så det fremover er lettere at lukke af, når der sker renovering og brud.

Tisvilde
Har installeret SRO-anæg i 2015 men har haft problemer med at få det til at fungere fuldt ud, men nu
lykkedes det nok snart. Har haft et vandtab på 23 % i 2016, hvilket har betydet strafafgift fra staten på
120.000 kr. Fået fortaget sektioneringer og lækagesøgninger. Det viste sig at der sræligt var to store brud
med 100 m2 om dagen uden at det kom op til overfladen. Nu er der ved at være styr på det. Dog er der
udfordring med 10 km jernledning som skal renoveres over de kommende år.

Udsholt
Begyndt at renovere vandværket da der er et nyt ledningsnet men et gammelt vandværk. Taget to filtre ud og
en boring. Ellers går det fremad.

Vejby
Haft samarbejde med Tisvilde Vandværk over 25 år og aftalen fornys nu. Har ligesom Tisvilde også
problemer med SRO-anlæg der blev installeret i 2015, hvor problemet er at få statistikker ud. Forventes
snarligt løst. Forhøjet natforbrug, sms og email system virker godt. Overvejet bedre sektionering og har
derfor nu besluttet at lavet 11 nye sektioneringer for nemmer at kunne lokalisere vandspild. Vil gerne være
færdige i år, seneste næste år. Har fulgt op på beredskabsplanen.

Villingebæk
Takkede kommunen for at få et skriv ind i regulativet om ejeres pligt til skriftligt at underrettet om
ejendommens aktuelle andele i forhold til den årlige opkrævning af faste afgifter. Er godt klar over, at folk
ikke kommer af sig selv, men det er en stor hjælp, at det nu står i regulativet. Bestyrelsen er tilfredse da
spild-procenten er på 5% i år og det er det laveste hidtil. Det beviser, at det bestyrelsen har arbejdet for viser
sig godt givet ud. Udskiftning af målere og renovering af ledningsnettet forventes at være gennemført over
de kommende 2½ år. Der er en del der ikke har betalt i mange år. Der er ikke sket noget nævneværdigt nyt
med sammenlægning.

10. Evt.
Jørgen bad om ordet:
Tidligere driftsbestyrer Finn Drevsen er desværre ikke blandt os længere. Han bukkede under for sygdom.
Forudser, at om 5-10 år er der måske 3-4 vandværker tilbage. Tror det er den tendens der er og, at det er det
der er realistisk og vil være det optimale, da der er mange krav f.eks. benchmarking og de ting vil på længere
sigt blive nemmere. Men så længe der er energi og kræfter til at drive de små værker, så skal man gøre det.
Kai (Kildekrog): Havde en sjov oplevelse med en forbruger der ringer og siger, at han vil købe en ny grund
og spørger om anlægsbidraget ikke følger med over. Men den går selvfølgelig ikke.
Leo/Bernt (Smidstrup): Samme situation set med to boliger på en grund. Støttede sig op af Gribvand
Spildevand, der har en regel om, at hvis der to husholdninger på en grund så skal man betale for hver
husholdning.

Torben: Har en situation med to andelshaver på en grund, hvor de har haft hver deres måler men kun betalt
et tilslutningsbidrag. Har haft drøftet det med FVD. I forbindelse med at den ene andel blev sat til salg blev
det aftalt med mægler, at der skulle falder en tilslutningsafgift. Men det har ejendomsmæglerne så glemt at
sige til køber. FVD synes ikke man skal gøre noget nu, men gøre ny ejer opmærksom på, at næste gang
andelen handles skal der betales en tilslutningsafgift.
Der var flere forslag fra forsamlingen om at lade ejendomsmæglerne betale.
Formanden takkede dirigenten og alle sammen for god ro og orden.

