
Bestyrelsens beretning for året 01.01. - 31.12. 2013 

 

Som en del af beretningen fremsendes nedenstående oplysninger til orientering for an-

delshaverne. 

Antal andelshavere: 
 Sommerhuse / Fritidshuse 3.075  

 Helårshuse 519  

 Erhverv m.m.    47  

 Øvrige andelshavere          8  

 I alt  3.649  

 

Der er i året 2013 tilgået 9 nye andelshavere. 

 

Vandmængder:                                                                                   
            2013                      2012 

 Udpumpet vandmængde 171.880 m
3
 171.709 m

3
 

 Leveret til forbrugerne 160.475 m
3
 161.867 m

3
 

 Ledningstab   11.405 m
3
    9.842 m

3
 

 

Det målte ledningstab udgør i 2013 dermed 6,6 % af den udpumpede vandmængde 

(5,7 % i 2012).  

 

Vandkvalitet 

Vores vand har en høj kvalitet, og de obligatoriske prøver af såvel råvand som drikke-

vand udtages løbende. Ingen analyser har givet udslag for pesticider. På side 6-9 er gen-

givet resultaterne fra de årlige analyser af de mikrobiologiske og de fysisk-kemiske for-

hold af vort drikkevand. De undersøgte forhold overholder vandkvalitetskravene – bort-

set fra Farvetal og Turbiditet, hvor der er en mindre overskridelse, som dog ikke har no-

gen sundhedsmæssig betydning.  

Det kan nævnes, at vandets hårdhed er målt til ca. 26 
o
dH, og dermed må karakteriseres 

som hårdt og kalkholdigt. 
 

Vandværker og ledningsnet 

Såvel vandværker som ledningsnet er i god stand. Ledningen på Drosselvej er fornyet, 

mens ledningerne på Rågevej og Markvænget er tilpasset, at der nu kun er ét leverings-

system. 

Under den korte frostperiode først på året, nåede der desværre at opstå et par frostskader, 

ellers har vi været begunstiget af det milde klima.  

Skaderne har således været begrænsede, men forbrugerne må ikke glemme, at det kan gå 

frygteligt galt, hvis man ikke får tømt vandet ud af rørsystemet, inden frosten sætter ind.  

Vi skal derfor endnu engang gentage den sædvanlige appel om vintersikring af fritidshu-

set: 

 Husk lukning af stophane og tømning af vandrørene, når der lukkes af for vinte-

ren, såfremt man vælger at lade huset stå uopvarmet. 



 Husk, at en temperatur i huset på 5 grader er for lidt, hvis der er 15 graders frost 

udenfor, og vandrørene f. eks. ligger i væggen. Hvis HPFI/HFI-relæet er slået fra, 

er der ingen strøm i huset. 

 Check fritidshuset/målerbrønden efter hver frostperiode, og sørg for at målerdæks-

let er intakt og lukker tæt. 

 Kontakt venligst Vandforsyningen, hvis der sker udsivning af vand på grunden, på 

vejen eller hos naboer.   

 

Digitalisering af ledningsnettet 

Forsyningsledningsnettet, målerbrønde og skydeventiler har hidtil været registreret via 

almindelige tegninger over hele forsyningsområdet og i forskellig struktur fra de to gam-

le vandværker.  

Ledningsnettet er i det forløbne år blevet GPS opmålt – således, at vi nu med langt større 

nøjagtighed kender placeringen af de forskellige typer af udstyr.  

Dette er så her i foråret ved at blive lagt ind på EDB, så vi fremover kan redigere led-

ningssystemet på enklere vis - samtidig med, at det giver langt bedre oversigt over det 

samlede ledningssystem. 

 

E-mail service 

Administrationssystemet er blevet udvidet med en e-mail service, så vi fremover kan 

udsende e-mails til de andelshavere, der har oplyst os deres e-mail adresse. Der kan så-

ledes være tale om udsendelse af indkaldelse til generalforsamling, referat af samme, 

aflæsningskort for vandforbrug og orientering i al almindelighed.    

Fordele ved systemet er, at Vandforsyningen har mulighed for at orientere meget hurtigt, 

hvis der eksempelvis opstår problemer af én eller anden form, men en stor fordel er også, 

at der er mange penge at spare ved denne kommunikationsform. 

Vandforsyningen kender allerede mange af andelshavernes mail-adresser, og opfordrer 

til at endnu flere melder til. Det kan ske via Vandforsyningens hjemmeside: 

www.vandforsyningen.dk/vejby - selvbetjening - til-/afmeld e-mail.  

 

Målerkontrol 

I 2013 er 3 partier af målere blevet stikprøvekontrolleret, med det resultat, at et parti blev 

godkendt til at sidde yderligere 6 år - inden næste kontrol, mens de to partier blev god-

kendt til at sidde yderligere 3 år inden kontrol. 

Husk, at man som andelshaver ved begrundet mistanke om fejlvisning på en måler, kan 

få foretaget en afprøvning af måleren. Dersom den afprøvede måler overholder toleran-

cerne iht. Regulativet, skal andelshaveren betale for omkostningerne ved kontrollen. Er 

afvigelsen derimod større end den godkendte tolerance, betaler vandværket for kontrol-

len.   
 

Samarbejde internt og samarbejde med nabovandværkerne 

Fusionen imellem Studebjerg og Vænget Vandværker til Vejby Vandforsyning har nu 

fungeret i tre år, og den specielle indkøringsperiode er dermed udløbet. Nu er Vejby 

Vandforsyning til fulde en realitet.  

http://www.vandforsyningen.dk/vejby


Samarbejdet imellem Vejby Vandforsyning og Tisvilde Vandværk fungerer fortsat fint 

med fælles administration og drift.  

Samarbejdet omkring kontorfællesskabet i Baunehøjs lokaler i Skærød fortsætter nu på 

3. år, og er fra 1. januar 2014 udvidet med Smidstrup Vandværk, som også har sluttet sig 

til.  

Dette giver større udbytte af såvel personale som udstyr - samtidig med, at det skaber 

større sikkerhed for vandforsyningen i dagligdagen. 

 

Kontaktudvalget for Vandværker 

Samarbejdet i kontaktudvalget har i 2013 fortsat været præget af et godt samarbejde med 

de øvrige vandværker i Gribskov Kommune. Samarbejdet giver stor inspiration i den 

fremtidige udvikling, hvor man også lærer meget af hinanden. 

Kommunen er i den sammenhæng tilsynsmyndighed for værkerne, og deltager som ob-

servatør i Kontaktudvalgets arbejde.  

Samarbejdet med Grib Vand A/S (Grib Spildevand) er også blevet en del af samarbejdet 

i Kontaktudvalget. Dette medfører bl.a., at man i den sammenhæng søger at koordinere 

arbejder af fælles karakter. 

I Kontaktudvalget mødes alle Kommunens vandværker 2 gange om året for at drøfte alle 

former for samarbejde – herunder muligheder for sammenlægninger.  

 

Beredskabsplaner 

Vores beredskabsplan, som er gældende for både Tisvilde Vandværk og Vejby Vandfor-

syning, er nu blevet godkendt af Gribskov Kommune.  

Som en konsekvens af planen er der oprettet en sms-service, således, at forbrugerne kan 

varsles hurtigt ved f. eks. forurening, forsyningssvigt og andet. Sms-servicen er anvendt 

et par gange i løbet af året med tilfredsstillende resultat.  

Der vil endvidere blive informeret på vores hjemmeside og også til DR P4 og TV Lorry, 

hvis der skulle ske et større brud eller lignende på vores forsyningsnet. 

 

Sikkerhed  

Sikkerheden omkring vandforsyningen er forsat helt i top. Vandværket er sammenkoblet 

med Udsholt Vandværk mod øst og med Baunehøj og Tisvilde vandværker med vest. 

Det sikrer, at vi uanset uforudsete hændelser er i stand til at opretholde vandforsyningen 

til vore andelshavere. 

 

Indsatsplaner 

Vi følger fortsat den indsatsplan, der i sin tid blev udarbejdet af Frederiksborg Amt og 

efterfølgende godkendt af Gribskov Kommune, men den skal revideres i 2014/15 efter 

udmelding fra Staten.  

For Vejby Vandforsyning betyder dette fortsat,  

 at vi løbende skal følge grundvandets kvalitet i boringerne,  



 at vi skal fortsætte vores oplysningsindsats overfor forbrugerne om faren ved at 

forurene jorden over vort drikkevand - Det gør vi hermed igen: 

Husk at begrænse brugen af sprøjtemidler og pas på med spild af olie mv.  

 at vi skal samarbejde med Lokalbanen om mindsket brug af pesticider på baneare-

aler, hvor boringer ligger tæt på.  

 

Regnskab 

Årets driftsresultat blev et underskud på 590.923 mod et budgetteret underskud på kr. 

1.085.000. Afvigelsen skyldes dels tilslutningsafgifter på kr. 155.000, som ikke var bud-

getteret, dels lavere udgifter. Det drejer sig om ca. kr. 160.000 vedr. vedligeholdelse af 

ledningsnettet, idet vi har været forskånet for større ledningsbrud. Udgiften til stophaner 

og målere blev ca. kr. 125.000 mindre, dels som følge af lavere antal, dels fordi vi er gå-

et over til en anden løsning, som er billigere. Endelig spiller det ind, at et par opgaver 

ikke nåede at blive fuldført. 

Som følge af underskuddet reduceres egenkapitalen pr. 31. december 2013 til kr. 

4.036.960. 

 

Budget og takstblad 

I budgettet for 2014 er udover de opgaver, som ikke blev fuldført i 2013, indregnet kr. 

450.000 til anlæg af en ny forsyningsledning fra Vænget værket til Vejby. Endvidere 

påbegyndes en opbygning af et SRO-anlæg (fjernovervågning og fjernstyring). Hertil er 

afsat kr. 200.000 i 2014 og kr. 300.000 i 2015. På øvrige poster er kun beskedne regule-

ringer. Budgettet ender med et underskud på kr. 970.000. 

Det tærer på likviditeten, men den anses aktuelt for tilstrækkelig, og derfor foreslås tak-

sterne for driftsbidraget fastsat uændret. Hvis der i årene fremover bliver behov for væ-

sentlige investeringer, kan der blive tale om en forhøjelse af driftsbidraget. 

 

Fremtiden 

Efter fusionen arbejdes der fortsat med at se på mulige omstruktureringer af de to vær-

ker, således at unødvendigt og overflødigt udstyr tages ud. Følgende emner kan således 

nævnes: 

 Evt. nedlæggelse af Studebjerg vandværksbygning 

 Udskiftning af de ældste vandledninger efter fastlagt princip 

 Omstrukturering af ledningsnettet i forbindelse med reparationer 

 Etablering af forsyningsledning til Vejby by 

 Automatisk overvågning og styring af vandværksanlægget 

 Fortsat udbygning af hjemmesiden  

 Løbende forbedring af vandværkets drift, administration og sikkerhed omkring de 

daglige funktioner 

 Øget samarbejde med myndigheder omkring gennemførelse af analyser og hand-

leplaner for sikring af godt og rigeligt drikkevand 
     


