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Blovstrød Vandværk
2017 (2016)

• Medlemmer/interessenter 990 (970)

• Indbyggere 2.211 (2.202)

• Målere 862 (842)

• Nye medlemmer 20 (2)

• Nye tilslutninger 124 (78)

• Forventede nye medlemmer i 2018 20-30

• Forventede nye medlemmer i 2019 ca. 125



Personale

Kurt Nielsen er ansat på deltid og varetager:

• Døgnvagt

• Kontortid

• Administration (LER, forbrugerhenvendelser, ejendomsmægler mv., 
hjemmeside)

• Kontakt til Birkerød Vandforsyning

• Drift og vedligeholdelse af værk

• Styring af renoverings- og reparationsarbejder på værk og 
ledningsnet

• Udskiftning til elektroniske vandmålere

• Styring af nyanlæg (Grønningen, Frugtlunden og Øster Teglværksvej 
og nødforsyningsledning) og meget mere

Aftale med Birkerød Vandforsyning om administration af vores 
forbrugerdatabase vedr. forbrug, afregning og adm. af målere



Bestyrelsesarbejde i 2017:

• 6 bestyrelsesmøder

• Møde med revisorfirma

• Regnskabsføring herunder koordinering med Birkerød Vandforsyning

• Generalforsamling

• Vagtafløsning for vandværkspasser

• Uddeling af aflæsningskort og rykkere

• Møde med andre vandværker i kommunen

• Forhandling med Lillerød vandværk om nødforsyningsledning

• Kontakt og dialog med kommune

• It-kursus i persondataforordningen

• Opdatering af hjemmeside

• Vandanalyser, vandkvalitet og kontakt til laboratorium

Bestyrelsen



Tilladelse: 170.000

2017 2016

Oppumpet vand 106.199 104.530
Filterskyld 1.210 1.001

Udpumpet vand 104.990 103.529
Solgt vand 96.329 94.636
Aktuel spild 8.661 8.893
Spild i procent 8,25 % 8,6 %
Tilladeligt spild 10 % 10.990 10.353

Produktionstal i 2017 og 2016
i kubikmeter



Boring 2

Boringer
- Alle 3 boringer har fungeret 

tilfredsstillende i 2017
- Boring 2 ”slammer til” og skal renses 

næste år.



Værket

• Ingen større vedligeholdelser eller forbedringer

- fungeret upåklageligt

• Dog et par gange med stop af udpumpning pga. 
strømafbrydelse



Ledningsnet
– reparation/omlægning

• Udskiftning af 45 stikledninger, anboringsbøjler og ventiler 
på Kildebakken, Østervang og Vestervang

• 6 brud på stikledninger på Valmuevej, Parkvej, 
Kongevejen, Østervang og Kærvej

• Opsætning/ombytning af ca. 200 elektroniske målere



Ledningsnet
- nyanlæg

- Grønningen
- 45 stikledning, 748 meter forsyningsledning

- Frugtlunden
- 71 stikledning, 732 meter forsyningsledning

- Blovstrød Teglværksvej
- 1 stikledning, 189 meter forsyningsledning

- Ombygning af stikledning til Sjælsø Allé 1-7 (31 
lejeboliger)

- Nødforsyningsledning til Lillerød Vandværk 
(afsluttes i 2018)
• Krav fra kommune og i den gældende Vandforsyningsplan

• Betalingsaftale 60 % til Blovstrød Vandværk og 40 % til Lillerød Vandværk



Vandkvalitet

• 21 kontrolprøver, fordelt på 5 på 2 boringer, 6 fra værk 
og 10 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

• Ingen pesticider herunder chloridazon og 
nedbrydningsprodukter, desphenyl-chloridazon og 
methyl-desphenyl-chloridazon (kartofler, rodbeder mv.)

• Farvetal overskrider grænseværdien let for vandet fra 
værk men faldende

• Vandets hårdhedsgrad er 12,1°dH - betegnes som 

middelhårdt



Økonomiske tilstande

• God ift. beholdning pga. mange tilslutningsbidrag

• Knap så god ift. drift pga. store udgifter til rep. af 
ledningsnet (anboringsbøjler)



Teknisk tilsyn – kommune

• Overordnede indtryk ved tilsynet meget positivt.
• Kun småting at notere

Dialog med kommunen om:

• Ny vandforsyningsplan
• Beredskabsplan
• Fornyelse af vandindvindingstilladelse (rykket)
• Takstbladsgodkendelse
• Ny drikkevandsbekendtgørelse og kontrolprogram



Investeringsplan 2018-2027



Opgaver i 2018

Reparation og vedligeholdelse, nyanlæg og 
kontrolprogram

• Udskiftning af anboringsbøjler på 3 veje (Drabæksvej, 
Skovmarken og Sjælsø Parken 54-60)

• Forventet nyanlæg og tilslutning af lejeboliger 
(Teglværkskvarteret)

• Fortsat udskiftning til elektroniske målere ca. 400 stk.

• Nyt og udvidede analyseprogram iht. ny bekendtgørelse



Opgaver i 2018
(Administrativt)

• Ny opgavefordeling og honoraraflønning af bestyrelsen

• Aftale med Birkerød Vandforsyning om udvidede adm. 
Samarbejde

• Nye krav til regnskab iht. årsregnskabsloven

• Aftale med revisorfirma

• Ny nødforsyningsaftale med Lillerød Vandværk

• Nye vedtægter (bla. I/S til AMBA)

• Revision af beredskabsplan

• Persondataforordning

• Nye krav til ledningsforspørgelser (LER)

• Udarbejde instruktioner for vigtige driftsopgaver



Stort tak 

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

• Til Vøgg for revision af regnskabet og gode råd og 
anbefalinger

• Til bestyrelsen (Kirsten, Karsten, Bjarne og Hans) for et 
godt samarbejde

• Til Hans for i mere end 10 år at have en fast styring af 
vandværkets økonomi og hjælp af Kurt


