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St. Havelse Strand Vandværk 

Ordinær generalforsamling søndag den 29. maj 2022 

Dagsordenens punkt 2. Beretning 

 

Beretning for 2021 

1. Indledning 

Efter lukning af vandværket var vi derefter nødsaget til at købe vand fra andet vandværk, først fra 

Ølsted Strand Vandværk hvortil vi har en nødforbindelse i tilfælde af vandsvigt, senere har vi fået 

lagt en ny forsyningsledning til Halsnæs Forsynings ledningsnet på Gydebakken i Ølsted, hvorfra vi 

nu får vand. 

 

2. Den gamle vandværksgrund 

Det gamle vandværk er i 2021 fjernet og bortskaffet. Boringer er lukket. 

Grunden er planeret og vil blive tilsået med grøftekants blomster. 

Den gamle brønd med ventiler og trykforøger er renoveret og monteret med aflåst hus, samt 

elmåler fra det gamle vandværk er flyttet hen til brønden. 

Div. Rørledninger på grunden er omlagt. 

 

3. Etablering af sektionsmåler 

Hele forsyningsområdet er inddelt i 5 forsyningsområder, med hver sin vandmåler, så vi således 

kan måle forbrug i hvert område og sammenholde det med forbrugsmåler hos andelshaverne kan 

således konstatere vandspild i de enkelte forsyningsområder. 

I november 2021 er der foretaget målinger i de 5 forsyningsområder. 

Sommerhusområdet måler nr. 1-4 viser et samlet spild 483 m3 (15 %). 

St. Havelse By måler nr. 5 viser et spild på 507 m3 (54 %). 

Ud fra de viste målinger kan man se, at St. Havelse By udgør over halvdelen af det samlede 

vandspild. 

 

4. Rørledninger inkl. ventiler 

Vi har løbende i 2021 skiftet defekte ventiler, i alt er der skiftet over 30 ventiler de seneste år. 

Efter vi har udskiftet det store antal defekte ventiler, kan vi nu nedlukker mindre områder ved 

vandbrud for reparation og således, at så få andelshavere som muligt bliver berørt ved nedlukning. 

Der er udført dokumentation og digitalisering af ledningsnettet. 
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5. Forestående aktiviteter 

Nu da vi har fået sektionsmålere, kan vi konstatere, hvor meget spild vi har i de enkelte sektioner 

og kan således planlægge, hvor vi skal påbegynde med renovering af ledningsnettet. 

Vi planlægger med at påbegynde renovering af ledningsnettet i St. Havelse By i 2022 

Vi har igangsat udarbejdelse af projekt til udførsel af arbejdet hos Dines Jørgensen, Hillerød. 

 

6. Overtagelsesaftalen. 

Overtagelsesaftalen fremlægges til afstemning på generalforsamlingen d. 29. maj 2022. 

I forbindelse med afstemningen henvises til Vedtægter for St. Havelse Strand Vandværk A.m.b.a.  

§12 og §16 . 

https://www.havelsevand.dk/dok/Vedt%C3%A6gter%20for%20St.%20Havelse%20Strand%20Vandv%C3%A6rk%20A.M.B.A%E2%80%A21987-06-14.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/Vedt%C3%A6gter%20for%20St.%20Havelse%20Strand%20Vandv%C3%A6rk%20A.M.B.A%E2%80%A21987-06-14.pdf

