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Vandværk, levering og forbrug  

Lad os bare sige at 2014 har været et forholdsvis stille år, uden de store udfordringer som vi også gerne er 

foruden. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2014, inkl. det konstituerende møde. 

På leverings- og forbrugssiden har vandværket har oppumpet 11984 m³ vand, hvilket betyder at vi er 

tilbage på normalen efter et par år med vandspild, og leveret omtrent lige så meget vand til forbrugerne. 

Det vides ikke helt hvor meget vand vi har leveret, da vores måler på leveringsrøret var gået i stykker ved 

udgangen af året. Det har givet et elforbrug på 15278 kWh, hvilket er 564 kWh mindre end 2013. Anlægget 

kører med at pumpetryk på 4.2 bar. 

Hjemmeside 

Herslev Vandværk har fået ny hjemmeside. Den kan stadig tilgås via www.herslev.dk, men den direkte 

adresse er nu www.vand.herslev.dk. Det blev foranlediget af at Bo er indtrådt i bestyrelsen og er udnævnt 

som Herslevs (ikke kun vandværkets) "web-amatør" (web-redaktør). Bo har gjort et stort arbejde ud af 

hjemmesiden og det er meget længe siden den har været så levende som den er nu, med opdateringer om 

driftstop, ledningsbrud, vandprøver, referater osv. Se under fanen "Aktuelt" i forhold til driftstop.  

Vandværkstilsyn og vandindvindingstilladelse 

2014 var også året hvor kommunen foretog vandværkstilsyn på Herslev Vandværk i forbindelse med at der 

skal udarbejdes fornyet vandindvindingstilladelse til Herslev Vandværk. Vandindvindingstilladelserne har 

været længe undervejs, men er blevet udskudt pga. vandplanerne som indvindingstilladelserne skal læne 

sig op af er blevet udskudt. Det var hele grunden til at jeg i første omgang meldte mig til 

bestyrelsesarbejde. 

Kommunen med rådgiver var på besøg på vandværket 16. juni 2014. Tilsynet varede omkring en times tid 

og tilsynsnotat vil kunne ses på Herslev Vandværks hjemmeside. Tilsynsnotat vil vi i bestyrelsen anvende 

som guideline for kommende tiltag i Herslev Vandværk. Nogle af de tiltag som vi skal/vil gøre noget ved er 

følgende: det vil blive stillet som vilkår i den nye vandindvindingstilladelse at der skal måles/logges 

vandspejl i de to boringer mindst fire gange om året (bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på 

forskellige løsninger), der henstilles til at der alarm på vandværket der afbryder vandforsyning i tilfælde af 

indbrud, "uddanne" en vandværkspasser (Tore er tilmeldt Vandværks Hygiejne kursus), udarbejde 

beredskabsplan (Martin tager sig af det i april og den vil herefter blive tilgængelig på vandværkets 

hjemmeside), digitalisere planer over vandledninger i Herslev (er allerede sat i gang og planer vil blive 

tilgængelig på hjemmeside). Derudover vil bestyrelsen invitere til "arbejdsdag" på vandværket, mere om 

det senere på Generalforsamlingen. På selve vandværkstilsynet fortalte kommunen også om deres "tanker" 

om Herslev Vandværks fornyede vandindvindingstilladelse. Den gamle tilladelse til indvinding af grundvand 

til drikkevandsforsyning var på 30.000 m³ per år. Kommunen ønsker at reducere Herslev Vandværks 

tilladelse til omkring 16.000 m³ per år. Umiddelbart vil det ikke have nogen påvirkning på Herslev Vandværk 

da vandværket i et normalt år oppumper 11-12.000 m³, altså 4-5.000 m³ mindre end den nye tilladelse vil 

lyde på. Skulle det ske at indvindingen stiger til mere end 16.000 m³, lovede kommunen at Herslev 

Vandværk vil kunne udvide tilladelsen forholdsvis let da det er indvinding til drikkevand. Så snart der er 

http://www.herslev.dk/
http://www.vand.herslev.dk/


meddelt ny vandindvindingstilladelse til Herslev Vandværk vil der blive orienteret om den på vandværkets 

hjemmeside. 

Brud på vandledning 

Der har været 3 brud på vandledninger i Herslev i 2014. Det første var d. 6. oktober og var et brud på 

hovedledningen hvor Kildevang møder Herslev Bygade. Bruddet blev opdaget af opmærksomme borgere I 

Herslev der hurtigt kontaktede bestyrelsen, der derefter fik rekvireret mandskab til at grave op og lukke 

hullet. Brud var ikke på en ny del af ledningen. Formanden (undertegnede) blev kontaktet ca. kl. 19 ang. 

bruddet. Herefter blev Tore kontaktet der rekvirerede smed og gravesjak (Trællerup smed og 

Stenbakkegård) og desuden blev Bo kontaktet så hjemmesiden kunne opdateres med oplysninger om at 

der var brud på ledning og at vandforsyningen ville blive afbrudt. Ca. en time senere var gravearbejdet i 

gang og Herslev Bygade blev afspærret. Omkring midnat var der igen vand til Herslev by. 

Det andet brud var på en stikledning efter måler på Bognæsvej 18. Det påvirkede ikke vandforsyning i 

Herslev by, men blev opdaget ved at opmærksomme borgere havde lagt mærke til at der var vådt på vejen 

selv efter flere dages tørvejr og kontaktede Herslev Vandværk. Da bestyrelsen mistænkte at der var tale om 

brud på hovedledning/utæt tilkobling til hovedledning, blev Stenbakkegård rekvireret til at grave ledning 

fri. Vandet viste sig at komme fra aftagers stikledning på aftagers side af måler.  

Det tredje brud (som vi kender til) var på stikledning til Herslev Strandvej 1 over julen. Det påvirkede ikke 

Herslev by, men blev opdaget ved at aftager mistede vandtryk. Ledningen blev gravet op og uskiftet, og der 

blev sat en måler i brønd ind til Herslev Strandvej 1. Generelt så vil bestyrelsen gerne have etableret 

målerbrønde uden for aftagernes huse.  

Bestyrelsesarbejdet 

Vi er begyndt at dykke ned i Herslev Vandværks driftsøkonomi i forhold til serviceintervaller, 

lovkravsmæssige udskiftninger, service osv. for at have et bedre input til vandværkets budget. Der vil 

komme en oversigt på vandværkets hjemmeside.  

Bemærkninger i løbet af året 

Vi modtager meget gerne henvendelser i løbet af året fx. om ting der kan forbedres, ønsker om ting der skal 

gøres anderledes eller bare generelt opklarende spørgsmål. 

Vores interessenter har bl.a. efterspurgt:  

Ønske om at der udsendes årsregnskab/budget sammen med indkaldelse til Generalforsamling for Herslev 

Vandværk.  

 

 

 


