
ASSERBO BY VANDVÆRK Amba 
 

side 501 

*** Elverdalen 3, 3300 Frederiksværk ***  
Tlf.: Adm.: 4774 2266 (telefonsvarer) – Teknik: 4774 2268 

Referat fra bestyrelsesmøde 

TIRSDAG DEN 13. oktober 2020 kl. 18:00 
på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk 

 

Deltagere: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Ole Max 

Olsen (OMO), tilsynsførende Allan Eriksen (AE) samt forretningsfører Kim Snekkerup 
(KS) 

Gæster:  

Afbud: Thomas Lind (TL) 
 
 

 

 

1.  Godkendelse af referat 

Fra bestyrelsens møde den 8. september 2020. 
Underskrift af referatet. 

 

Beslutning: 
Godkendt og underskrevet. 

 

 

2.  Saldobalance pr. 1.10.20 
Balance pr. 30.9.20 er vedhæftet dagsordenen. 
 

Beslutning: 
Gennemgået og taget til efterretning. 

 

 

3.  Status på bygning af nyt vandværk 

a) Referat fra Bygherremøde nr. 2 er vedhæftet dagsordenen. 

b) Tillægsaftale vedr. ansvarsfordeling for sætningsskader på trods af 
forstærkning af fundamentet – evt. opdelt i zoner under tanke og filtre. 

Herunder drøftelse af forløbet med godkendelsen af aftalen. 
c) Sænkning af grundvandet er påbegyndt uge 41. 
d) Gravearbejde forventes opstartet uge 42. 

e) Tilladelse til opførelse af vandbehandlingsanlæg jvf. Vandforsyningsloven,  
§ 21 er modtaget. 

f) TRYG Entreprise forsikring – er tegnet, men policen er endnu ikke 
modtaget. 

 

Beslutning: 

a. Referatet blev drøftet og taget til efterretning. 
b. Aftalen er underskrevet efter en kort korrespondance på mail. 

der er efterfølgende ikke yderligere kommentarer. 

Vi har dog endnu ikke modtaget de endelige beregninger på hvordan 
fundamentet skal udformes, men det bliver maximalt 140.000 kr. 

KS rykker for dette. 
c. Til efterretning. 
d. Til efterretning. 

e. Til efterretning. 
f. KS rykker RTM for den endelige police. 
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4.  Udskiftning af forsyningsledning  
Status på udskiftning af ledninger. 
 

Beslutning: 
Udsat til næste møde. 

 

 

5.  Møde med Asserbo Vandværk  

Asserbo Vandværks bestyrelse har fremsendt ønske om et møde med bestyrelsen 
i Asserbo By Vandværk med henblik på at drøfte emner af fælles interesse, 

herunder samarbejdet omkring indbyrdes nødforsyning, og perspektiverne for en 
forstærkning af dette samarbejde.  
Mødet vil kunne få betydning for prioriteringerne i den forestående udarbejdelse af 

et flerårigt investeringsbudget for AV. 
Bestyrelsen ville være taknemmelig for, at det ønskede møde afholdes primo 

oktober måned. 
Mailen er vedhæftet dagsordenen. 

Bilag i mailen ”Udkast til Perspektivplan …..” er tilsvarende vedhæftet. 
 
Beslutning: 

Allan har gennemført en samtale med Asserbo Vandværks bestyrelsesformand. 
Da vi kan levere vand i en nødforsyning til Asserbo Vandværk, vil vandværket 

fortsætte arbejdet med at planlægge en ny forbindelse. 
Der er herefter ikke behov for et møde mellem bestyrelserne. 

 
 

6.  Vandkvaliteten i vandværket 

Gennemgang af analyserapporter med fokus på vandkvaliteten i  
vandværkets råvand, i afgang fra vandværket samt på ledningsnettet.  
Vedhæftet: 

Det gældende analyseprogram. 
De 4 analyserapporter fra Boringskontrollen i juni 2020 – analysen for T5 er den 

lovpligtige – de 3 øvrige er egenkontrol. 
2 analyserapporter fra vandværket (Afgang værk) (begrænset fra august 20 og 

udvidet kontrol juni 2019) og 2 analyserapporter fra ledningsnettet (hane i 
beboelse) – august 2020 – den ene er en straks prøve medens den anden er 
samme sted men efter en udskylning fra hanen. 

I rapporterne er parametre hvor vi skal være ekstraopmærksomme markeret med 
gul overstregning. 
 

Beslutning: 

Vi gennemgik de seneste rapporter og tager dem til efterretning. 

M.h.t. problematikken med Farvetal som ligger lige over grænsen (15) har vi håb 
om at filtreringen i det nye vandværk vil løse dette. 

Fundet af DMS i råvand (alle boringer) kan ikke umiddelbart løses. Vi ved at det er 
et landsdækkende problem og at Miljøstyrelsen arbejder på at fastsætte en 
grænseværdi. 

- 
Der er igen målt Coliforme bakterier på straks prøve hos en forbruger. 

Efter udskylning kan forureningen ikke måles, ligesom den ikke kan måles på 
vandet i Afgang vandværk. Forbrugerne skal være opmærksomme på, at dette 
forekommer i forbindelse med tappesteder der benyttes sjældent. 
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7.  Siden sidst 
I. Nyt fra vandværket. 
a. Vandforbrug statistik (vedhæftet)  

b. Udskiftningen af vandmålere med defekte radiomoduler. 
c. Andet 

 

II. Nyt fra sekretariatet. 
a. BNBO – møde med Halsnæs Kommune om indsatsplaner den 14. september 

– referat fra mødet er endnu ikke modtaget. 
b. Delegeretmøde for vandværkerne i Halsnæs kommune  

– fortsat intet nyt. 

c. Andet 
 

Beslutning: 

I. Nyt fra vandværket. 
a. Taget til efterretning. 

b. Endnu ikke igangsat, men de bliver udskiftet inden årsskiftet. 
c. Der skal etableres tilslutning på Kastanievej. 
 

II. Nyt fra sekretariatet. 
a. SL orienterede. Vi har bedt kommunen om at sætte fokus på især 

Melbyboringen og bl.a. kontakte ejeren for at sætte begrænsninger på 
juletræsproduktion med sprøjtemidler. 
KS rykker kommunen for et referat. 

b. KS rykker bestyrelsen for et initiativ, hvor vi bl.a. drøfter indsatsen med 
grundvandsbeskyttelse. 

c. Intet. 
 

 

8.  Eventuelt 
De kommende møder er aftalt således: 

• Tirsdag den 10. november 2020 
• Tirsdag den 8. december 2020 

På sidste møde blev det foreslået at vi efter dette møde holdt en lille 
juleafslutning. 

Alle møderne afholdes på vandværket, Elverdalen 3 fra kl. 18:00 
 

Beslutning: 
Fastholdes. 

Vi gennemfører en mindre juleafslutning efter mødet den 8.12.20. 
 

 

9.  Særlige punkter til kommende møder 

1) Rambøll Graf – opdatering af det digitale ledningskort. 
2) Gennemgang og input til hjemmeside www.asserbobyvandvaerk.dk  

 

Beslutning: 
Punkterne fastholdes som kommende punkter. 

 

 
 

Referent:      Kim Snekkerup 
 

http://www.asserbobyvandvaerk.dk/

