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Blovstrød Vandværk
2016

• Medlemmer: 975

• Indbyggere: 2.202

• Boliger 891 

• Virksomheder/institutioner: 84

• Målere: 842

• Nye medlemmer: 2

• Forventede nye medlemmer i 2017: 20-30



Personale

Kurt Nielsen er ansat på deltid og varetager:

• Vagt

• Kontortid

• Administration (LER, forbrugsoplysninger mv., hjemmeside)

• Drift og vedligeholdelse af værk

• Styring af renoverings- og reparationsarbejder på værk og ledninger

• Styring af udskiftning til nyt styresystem (SRO) mv.

• Styring af nyanlæg (Drabæk Huse) og meget mere

Birkerød Vandforsyning varetager administration af vores 
forbrugerdatabase vedr. forbrug, afregning og adm. af målere



Bestyrelsesarbejde i 2016:

• 4 ordinære bestyrelsesmøder

• Regnskabsføring herunder koordinering med Birkerød Vandforsyning

• Udbud og deltagelse i følgegruppe vedr. renovering af SRO, el mv.

• Generalforsamling

• Vagtafløsning for vandværkspasser

• Uddeling af aflæsningskort og rykkere

• Møde med andre vandværker i kommunen

• Kontakt til kommune

• Opdatering af hjemmeside

• Dialog med rådgiver og kommune om fornyelse af 
indvindingstilladelse (indsendt den 15. juni 2016)

• Vandanalyser og vandkvalitet

Bestyrelse



Produktionsdata



Boring 2

Boringer
- Alle 3 boringer har fungeret 

tilfredsstillende i 2016
- Online måling af pejling af vandstand

- Boring 2 på Elmevej udsyret pga. af 
tilstopning



Værket

• Udskiftning af el-tavle, kabler mv. i Bygning 1 + SRO

• Udskiftning af el-tavle, kabler mv. i Bygning 2

• Ingen afbrydelser i udpumpning i forbindelse med 
udskiftning af SRO, men enkelte korte stop pga. fejl

- 16. juni 2016

- 13. september 2016

• Ellers fungeret upåklageligt



Ledningsnet
– reparation/omlægning

• Udskiftning af 32 stikledninger, anboringsbøjler og ventiler 
på Hvedevænget, Hørmarken og Humlemarken

• To brud på stikledninger på Kløvervej og Vindbygårdsvej

• 3 ventiler på forsyningsledning på Elmevej

• Udskiftning af 85 meter forsyningsledning og 2 ventiler på 
Østervang



Ledningsnet
- nyanlæg

Drabæk Huse

- 78 stikledninger

- 641 meter forsyningsledning



Vandkvalitet

• >20 kontrolprøver, fordelt på 3 boringer, >7 fra værk 
og 12 hos forbrugerne

• Meget tilfredsstillende vandkvalitet

• Lavt jern- og kalkindhold og ingen forurening i råvand
fra boringer eller rentvand der pumpes ud til 
forbrugerne

• Ingen forurening med den farlige colibakterier eller 
miljøfremmede stoffer

• Farvetal overskrider grænseværdien let for vandet fra 
værk men faldende

• Vandets hårdhedsgrad er 13,3°dH - betegnes som 

middelhårdt



Forhandlinger med kommunen

• Fornyelse af vandindvindingstilladelse
• Rådgiver, modelopsætning
• Ny tilladelse i marts 2017

• Takstbladsfastsættelse (2016/2017)
• Opdeling af anlægsbidraget for nye medlemmer i 

hovedanlægsbidrag, forsynings- og 
stikledningsbidrag

Økonomiske tilstande

• God ift. beholdning, men knap så god ift. drift pga. 
store udgifter til rep. af ledningsnet (anboringsbøjler)



Opgaver i 2017
(Rep. og nyanlæg)

• Udskiftning af anboringsbøjler på 3 veje (Blovstrød Byvej, 
Kildebakken og Østervang)

• Ringforbindelse til Lillerød Vandværk

• Nyanlæg og tilslutning af 79 række- og kædehuse og 46 
parcelhuse (Frugtlunden og Grønningen) 

• Tilslutning af 31 nye ejerboliger (tidl. Blovstrød Center)

• 18 boliger bag Blovstrød Kro

• Elektroniske målere (nyudstykning plus i eks. målerbrønde)

• Udvidede analyseprogram



Stort tak 

• Til Kurt for et godt stykke professionel arbejde med at 
holde vores vandværk i gang og den løbende renovering 
af værk og anlæg

• Til Ole for revision (i mange år) og kritisk arbejde med 
regnskabet

• Til bestyrelsen (og Jan) for et godt samarbejde

• Til Hans for hjælp af Kurt


