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1.    Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
 

- Renovering af Skamlebæk vandværk (SV) pågås (Punkter fra tilsynsbesøget i april) 
- Der har været stort vandspild i vores område. 2 utætheder i værkets ledningsnet og 

5 utætheder hos forbrugerne. 
- En retssag mellem SV og en forbruger blev udsat til januar p.g.a. manglende vidne 

 
 
 
2.    Ansvarsområder: 

 
 a. Formand 
Forbrugerne bliver p.t. forsynet med vand fra Ordruplund p.g.a. renovering af SV. 
Se mere under p.k.t. d:  

 b. Næstformand 
 Se mere under pkt. 6 
 c. Kasserer 

   Der er godt styr på økonomien. Der er p.t. en likviditet på ½ mill. Kr. 
  d. Driftsleder 
 
 

 



Status driftsleder:      

Enkelte forbrugere er begyndt at klage over at de ikke kan lukke for vandet. I disse tilfælde 

bliver indmaden i brønden skiftet til den nye, således de kan lukke for vandet igen. 8 

forbrugere har fået ny indmad. 

Lækager: 

- Der er fundet 2 store lækager i vores net. 

- Der er fundet 5 lækager hos forbrugerne (1 stor og 4 mindre). 

De har alle været glade for, at vi giver besked om lækagerne.  

Lukket for vandet: 

Der er lukket for vandet hos 4 forbrugere (2 af disse er konkursboer). 

Nye Kunder: 

Der er kommet 2 nye kunder til siden sidst og har betalt for tilslutning.   

Renovering af værket: 

Renoveringen består af 3 dele: 

1. Opfyldning af filtermateriale samt rep. af tallerken ventiler i skyllerender. 

2. Rep. af samt maling af vægge. 

3. Hovedrengøring efter håndværkere. 

For at kunne udføre dette skal SV være isoleret fra ledningsnettet, og derfor skal vandet 

trækkes fra Ordruplund, mens SV bliver renoveret. 

Omkobling af vandforsyning til Ordruplund. 

Der var problemer med omskiftningen til Ordruplund, da trykforøgeren gik ned. Efter ca. 10 

dage blev den fixet, og vi kunne skifte til Ordruplund og starte renoveringen af SV.   

I hele perioden har værket kørt med et forbrug på 40-50 m3 om dagen for at holde driften i 

gang, forbruget er sendt direkte ud til drænbassinet og er således ikke i forbindelse med 

ledningsnettet. 

Opfyldning af filtermateriale samt rep. af tallerkenventiler. 

Forløb planmæssigt, tidsforbrug 1 uge. 

Rep. samt maling af vægge 

Forløb planmæssigt, tidsforbrug 1 uge. 



Hovedrengøring efter håndværkere. 

Starter mandag d. 1 december. 

3.    Vandspild og afregning 
 
Der blev fundet 5 lækager hos forbrugerne (1 stor og 4 mindre), og det er alle på 
forbrugernes egen regning. 
 
4.    Udskiftning af målere 
 
Er desværre ikke forløbet helt som planlagt, idet det ikke blev færdiggjort primo oktober. 

Derfor kunne alle målere ikke aflæses elektronisk. De resterende målere er derfor aflæst 

manuelt. 

Der enkelte steder hvor brønden ikke kan findes eller hvor der er aflåst. 

Alle andre er aflæst og årsopgørelse er produceret klar til udsendelse. Samlet forbrug: 

47.961 m3. 

5.  Vandkvalitet 

 
Vandkvalitet OK. Der skal tages en masse nye vandprøver, før forsyningen må skiftes 
tilbage fra Odruplund til SV. 
  
6.    Kvalitetssikring 
 
Kvalitetssikring er blevet et nyt pkt. på dagsorden. Der er arbejdet på at oprette et 
kvalitetssikringssystem, der opfylder de lovmæssige krav, som er beskrevet i 
”Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg” (Lovbekendtgørelse 
nr. 635 af 7. juni 2010). 
EI har udarbejdet en del dokumenter og tjekliste (baseret på ”best practice” fra andre 
vandværker). Dele af vores system skal sendes til myndighederne ved årsskifte. 
 
Kvalitetssikringssystemet forventes implementeret ultimo 2014. 
  
7. Fremtid     
 
Under forløbet med renovering af værket, er der dukket andre tiltag op som skal 

behandles efterfølgende.   

Målerudskiftningen skal fortsættes indtil den er færdiggjort.  

Alle vores digitale målere vil fremadrettet blive konfigureret til en lækagealarm på 0,1 % af 

Qn-værdien (2,5 l i timen). På de installerede målere er lækagealarmen sat til 25 l i timen 

(219 m3 om året). Når alle målere er udskiftet, skal de allerede installerede opdateres med 

den nye lækagealarm. 



Det er aftalt at indmaden udskiftes i alle målerbrønde med en rate på 300 om året.  

Der skal kvalitetssikres for fremtiden, at ringforbindelsen med Ordruplund motioneres 

minimum én gang hver 3 måned (helst hver måned).  

 
8.    Eventuelt 
 
Intet 
 
9.    Næste møde 
 
Torsdag d. 19/3 kl. 19 på SV. 
 
 
  
For referat ME 


