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Beretning om året 2019 

Dalby Huse Strands Vandværk  

 

 

Møder  

Der er i det forløbne år afholdt 5 bestyrelsesmøder og enkelte orienteringsmøder, bestyrelsens 

medlemmer har deltaget i. Vi har deltaget i 2 møder i Vandrådet (sammenslutning af vandværker i 

Frederikssund Kommune) og den årlige vandværksmesse. På messen har vi bl.a. drøftet nye 

vandmålere og orienteret os om ny teknologi på vandværksområdet.  

Vi har gennemført en arbejdspladsvurdering. 

Frederikssund kommune har været og ført tilsyn på vandværket. Tilsynet på værket gav ikke 

anledning til alvorlige bemærkninger. Der blev dog angivet en række småfejl, som vi nu har rettet. 

Det har været et manglende filter i udluftningen på marken, og skilte på vandrørene på selve 

vandværket. 

 

Nye regler for kontrol af vandet 

De nye regler for kontrol af vandet, er nu trådt i kraft. Som i har set i dagspressen, er der nu større 

fokus på de stoffer, man kan analysere for og finde i vandet. Kontrolprogrammerne for vores 

vandværk har også været mere omfattende og væsentlig dyrere end de tidligere år. 

 

Vi er nu 629 medlemmer, tilknyttet vandværket og vi administrerer vandledninger langs ca. 12,5 

km veje i området. I 2019 har vi pumpet 21.096 m3 vand ud til forbrugerne, hvilket svarer til ca. 34 

m3 pr. forbruger.  

 

Vandkvaliteten  

Generelt har vi en høj vandkvalitet. Der bliver taget vandprøver flere gange om året for at 

kontrollere vandkvaliteten. 

I efteråret havde vi en lille vandforurening. Den bestod i et let forhøjet antal af coloforme bakterier. 

Forhøjelsen var dog så lille, at der ikke skulle gøres noget ved det straks, blot tages nye prøver. 

Efter ca 3 uger, tog vi nye vandprøver, der var helt fine. Siden har der ikke været problemer med 

vandkvaliteten. 

 

Vandværket 

Vandværket gennemgår teknisk eftersyn 2 gange hver år. Der har ikke bæreet noget at bemærke på 

disse eftersyn. 

Der er ikke sket betydelige ændringer på selve vandværket. Grunden om værket passes hele året, 

græsset bliver slået og i år har vi fældet et par mindre træer. 

I det kommende år skal vi have malet containeren og opdateret IT-systemet. 



 

Ledningsbrud og melding til forbrugerne. 

Vi har haft ledningsbrud på Yderagervej. Vandet havde sivet i længere tid, så der er løbet mange 

liter vand ud. 

 

Renovering af ledningsnettet. 

Vi har nu efter nogle år med store investeringer fået udskiftet vandledninger i området mellem Ole 

Petersvej og stranden. I 2019 har vi dog ikke udskiftet ledninger, da vi skal bruge penge på andre 

projekter det næste år. 

 

Nye projekter  

Det er os pålagt at udskifte vandmålerne i 2020. Vi er ved at undersøge elektroniske målere, som 

kan fjernaflæses. Det er en stor investering, men vil også give brugerne nogle fordele, hvis de fx 

ikke skal aflæse målerne selv. 

 

Vi har undersøgt, hvad det vil koste at udskifte vores 2 sandfiltre (vandbeholdere). Det vil koste 

omkring 300.000-500.000 kr. Vi har derfor valgt at sætte denne opgave i venteposition.  

 

Vandprisen  

Efter at have fastholdt uændrede vandpriser i 4 år, har vi måttet justere prisen fra næste år. De nye 

vandpriser fremgår af det fremsendte takstblad. Årsagen er, at det er stadig dyrere at vedligeholde 

vandværket og de tilhørende anlæg; ledninger, målere, IT-systemer mm. 

 

Restancer  

Vi har desværre også i 2019 været ude for at vi måtte sende lukkebreve til enkelte forbrugere pga. 

restancer. Hvis de andelshavere, der ikke kan betale det fulde beløb, bare ville kontakte kassereren 

og få en aftale om afbetaling, så ville de spare mange penge og vi meget arbejde med at sende 

rykkerbreve, lukke og senere åbne for vandet igen.  

 

Henvendelser fra forbrugerne 

Der er flere af jer, der ringer eller skriver og stiller spørgsmål til vandværket hvis i er i tvivl om 

noget. Det er i meget velkomne til - vi svarer så hurtigt vi kan. 
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