Gadevang Vandværk 2021
Bestyrelsens beretning
2021 har igen været et udfordrende og arbejdskrævende år i Gadevang Vandværk, men samtidig
også et år med gode fremskridt.
Selve driften af værket er blevet optimeret, hvilket har medført en øget stabilitet i vanforsyningen
og færre afbrydelser. Årets resultat viser et overskud på 108 tkr., mens resultatet i 2020 der var
negativt med 126 tkr.
Desværre har der gennem året været flere brud og tab i ledningsnettet. GV har udpumpet 54.014
m3 vand og aflæst et forbrug på 47.157 m3 vand. Det betyder et tab på 12,7%, hvilket er noget
højt og uacceptabelt. Ved årets slutning, ser det ud til at tabet er under kontrol for nuværende.
Etablering af Nødforbindelsen
Nødforbindelsen sikrer Gadevang-beboere vand i fremtiden. Ultimo august 2021 blev aftalen
mellem Hillerød Forsyning (HF) og Gadevang Vandværk (GV) underskrevet.
Hillerød Forsyning har stået for projektet med en aftalt pris på 1.287.000 kr., hvor Hillerød
Forsyning påtager sig etableringsomkostningerne i deres forsyningsområde, som en skillelinje midt
i Isterødvejen. Nødforbindelsen går fra Sophienborg ved spejderhytten, under Isterødvejen op ad
Kildevej og frem til skyllehanen på Gadevangsvej 92. Der er ingen stikledninger koblet på
Nødforbindelsen. I forbindelse med gravearbejdet konstaterer vi, at Bambihuset er koblet på en
PE-ledning. Den går fra Gadevangsvej 105 til Bambihuset. Gadevangsvej 103 og 101 er nu koblet
på PE-ledningen. Det betyder, at vi har mulighed for lukke Nødforbindelsen, uden at genere
nogen.
Kildevej er privat ejet, så der har været en del arbejde med at få Nødforbindelsen tinglyst på
denne strækning.
Fremtiden
Nødforbindelsen sættes i drift, når hovedledningen på resten af Gadevangsvej er skiftet. Den
kommer til at forsyne Gadevangsvej med et estimeret årligt samlet forbrug på 5000 mᵌ vand.
Vandet fra Nødforbindelsen betaler vi en aftalt engrospris for.
Ledningen og trykforøgerbrønden er dimensioneret til at kunne forsyne hele Gadevang i
fremtiden. I trykforøgerbrønden er der monteret 2 pumper, så hvis den ene skulle sætte ud, kan
den anden tage over. Bestyrelsen påtænker at nedlægge selve vandværket, som er
omkostningstungt og nedslidt. Vi har udfordringer med den ene boring, samt vores
rentvandstanke. I stedet koncentrerer vi os om at få udskiftet vores ledningsnet, som er af ældre
dato, og giver mange udfordringer. Udfasningen af vandværket vil ske over en årrække.

Kommunalt tilsyn
Hillerød Kommune var den 13. januar 2022 på tilsyn på værket. Tilsynet gav ikke anledning til
bemærkninger, da vi kunne redegøre for de tiltag, vi havde i gang. Ikke mindst samarbejdet med
Hillerød Forsyning, der drifter vores vandværk.
Opkrævning 2022
Gadevang Vandværk har på baggrund af beslutning på generalforsamling opkrævet et
ekstraordinært gebyr i 2019, 2020 og 2021 til opsparing til etablering af en nødforbindelse til
Hillerød. Der er i alt over de tre år opkrævet 4.000 kr. pr. husstand.
Denne ekstra opkrævning har desværre ikke fremgået af de takstblade som årligt fremsendes til
Hillerød Kommune for godkendelse, men kun af de vedlagte budgetter. På baggrund af en
borgerhenvendelse, har Hillerød kommune kritiseret dette, og bedt Gadevang Vandværk rette op
på fejlen. Hillerød Kommune erklærer, at selve etableringen af nødforbindelsen er i
overensstemmelse med deres vandforsyningsplaner. Det er det forhold, at gebyret ikke har været
nævnt i takstbladet, der kritiseres.
Vi har aftalt med Hillerød Kommune at rette op på fejlen således: På takstbladet for 2022 fremgår
nu det samlede bidrag på 4.000 kr. som vil blive opkrævet i forbindelse med udsendelse af
årsopgørelse og aconto regninger for 2021/2022. Samtidig bliver der modregnet de indbetalinger
der har været foretaget i den nuværende ejers periode.
Foruden den ovennævnte berigtigelse af gebyret for nødforsyningen, vil vi i den kommende
årrække opkræve et ekstra gebyr - pt. 1.250 kr. - til investering i ledningsrenovering. Hidtil har
ledningsrenoveringen primært været foretaget i forbindelse med reparationer, men fremover vil vi
i bestyrelsen udarbejde en mere langsigtet plan for udbedring af ledningsnettet. Ud over gebyret
til ledningsrenovering, hæves prisen pr m3 med 1,25 kr. til 9,06 kr. incl. moms.
Vandanalyser
Der er udtaget de rutinemæssige vandanalyser, som ikke overskrider miljøstyrelsens
grænseværdier for de analyserede stoffer. Der er fortsat pesticidet DMS i vandet, som kommer fra
den ene af vandværkets boringer, men fordi vi fortynder os ud af det ved hjælp af en
pumpestrategi, besluttet i samråd med kommunen, holder vi os under den tilladte værdi.
I medierne har der været skrevet og talt en del om PFAS-forbindelser i drikkevand. Det er stoffer,
som har en meget lav grænseværdi, og derfor besluttede bestyrelsen at fået udtaget en ekstra
analyse for 12 PFAS-forbindelser fra begge boringer + fra det samlede vand, der udgår fra
vandværket. Heldigvis blev der ikke påvist nogle af disse 12 forbindelser i hverken boringer eller i
det samlede vand fra vandværket.
SRO styring
Vi får hele tiden udbygget vores SRO-anlæg på vandværket, takket været en god og dygtig mand
som hjælper os. SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning) er en fællesbetegnelse for et samlet
elektronisk system til styring og overvågning af et automatisk anlæg. Det gør, at vi og HF nu kan
styre vandværket ”hjemmefra” og se fejl, alarmer osv. digitalt. Samtidig kan vi nu få aflæst digitalt
hver måned, hvor mange m3-vand vi pumper op fra boringer og pumper ud fra anlæg. Det letter
vores arbejde med indberetning til kommune og andre instanser og gør også vores arbejde med
registrering af vandspild lettere.

Bestyrelsen
Christian Danielsen ønsker af personlige grunde at træde ud af bestyrelsen uden for valgperioden. Christian
var valgt som suppleant, men har bidraget ganske betydeligt i bestyrelsesarbejdet. Vi takker Christian for
det gode samarbejde.

