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1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen er Thea Wulff Olesen, Tom Falk Hansen og Solbritt 
Christiansen, der alle opstiller til genvalg. Valg af 2 suppleanter. 

7. Valg af revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt

DAGSORDEN



1. VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsens forslag : Carl Gustaf Jespersen fra August Jørgensen Advokater



2. BESTYRELSENS 
BERETNING

a. Formandens beretning
b. Orientering No. 39



A. Formandens 
beretning



B. Orientering No. 39



NVOC

NVOC er et naturligt 
forekommende stof, der typisk 
kommer fra humuslag, som 
vandet passerer frem til 
indvindingsboringen. 
Denne stofsammensætning ses 
flere steder ved Sjællands 
nordkyst.

NVOC er som det ses af figuren ikke noget nyt problem. 

Kravet til NVOC har ikke en direkte sundhedsmæssig betydning. Rundt omkring i landet 
gives der dispensation – også for højere værdier, end vi har at gøre med. Men stofferne 
kan medføre misfarvning af vandet og kan potentielt danne grobund for bakterievækst –
hvilket da ville give sig udtryk i forhøjede kimtal. Disse gener ser vi dog ikke.

Efter aftale med kommunen skal vi blande vandet fra flere boringer



DMS
og andre pesiticider
og pesticidrester.

• Der har de seneste år været fokus på DMS, N,N-Dimethylsulfamid. 

• Der er på Liseleje vandværks forbrugsnet foretaget 5 målinger med 
værdier fra 0.02 til 0,083 µg/L. 

• Grænseværdien for drikkevandet er 0,1 µg/L.

• Der er fundet værdier på 0,2 µg/L i een af boringerne

• DMS kan være nedbrydning fra pesticider og kan også stamme fra
træbeskyttelsesmidler, som er trængt ned til grundvandet.

• Halsnæs kommune har opmærksomhed på at vandet til forbrugerne
overholder kvalitetskontrollen. Efter aftale med kommune skal vi 
blande vandet fra flere boringer



Fakta om 
PFAS-stoffer

Fakta om TFA

• PFAS tæller tusindvis af forskellige industrikemikalier, produkter med stærke
kulstof-fluor-forbindelser som stort set ikke nedbrydes i hverken mennesker eller
miljøet. PFAS ophober sig i menneskers blod og organer. Flere PFAS-stoffer er 
blandt andet hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. (Fra Watertech, juni
2022)

• Kilder til PFAS-forureninger er brandøvelsespladser og også spildevandsslam. 
Der er udviklingsprojekter i gang for at klarlægge årsagerne til forurening
samt for oprensningsmetoder.

• Det vurderes at ikke alle PFAS forurenede grunde behøver oprensning.

• Miljøstyrelsen har sat fokus på TFA Trifloureddikesyre

• Stoffet er fundet i ca 85% af 250 grundvandsprøver. Kilder ikke fastlagt. Måske 
kølemidler!

• Stoffet er fundet i meget små koncentrationer og vurderes ikke at være 
sundhedskadeligt. I Tyskland har man valgt at sætte grænseværdien til 10 µg/L



 
 

 FN’s verdensmål samt delmål  Hvad gør vi? 
 

Hvad kunne vi eventuelt gøre yderligere? 

 MÅL 6: RENT VAND OG SANITET 

 

6.1 GIV ADGANG TIL RENT DRIKKEVAND 
I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, 
til en overkommelig pris. 

Forsyner med rent drikkevand til rimelig 
pris. 
 
Samarbejder med kommunen om sikring af 
god vandkvalitet.  
 

Fortsætte arbejdet med at minimere 
omkostningerne. 
 
Løbende overvågning af vandkvaliteten, hvad 
der er teknisk muligt til rimelig pris, 
 

Sikre vandforsyningens stabilitet ved at 
etablere flere stophaner og dermed 
minimere antallet af forbrugere der 
generes ved ledningsbrud 

 

6.4 GØR VANDFORBRUGET EFFEKTIVT OG SIKR 
FORSYNINGEN AF FERSKVAND 
Inden 2030 skal vi blive langt bedre til at bruge 
vandet effektivt i alle sektorer. Vi skal give adgang til 
drikkevand på en sikker og bæredygtig måde, for at 
nedbringe antallet af mennesker, der lider af 
vandmangel betydeligt 

Ved at vedligeholde og forny ledningsnettet 
forsøger vi at minimere vandspild. 
 
Ud over at udstede vandingsforbud i 
forbindelse med tørke har vi ikke engageret 
os i, hvor meget vand medlemmerne bruger. 

Have mere fokus på at minimere vandspild. 
 
Informere medlemmerne om betydningen af 
vandeffektive løsninger. 
 
Holde øje med teknologisk udvikling for 
advarsel om vandbrud og vandspild. 
 

 MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI 

 

7.2 FORØG ANDELEN AF VEDVARENDE ENERGI 
GLOBALT. Inden 2030 skal andelen af vedvarende 
energi i det globale energimix øges væsentligt 

Køber strøm fra selskab, der anvender høj 
andel af vedvarende energi. 

Analysere muligheden for at etablere 
solcelleanlæg 

 

7.3 FORBEDRINGEN AF ENERGIEFFEKTIVITETEN SKAL 
FORDOBLES 
Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at 
forbedre den globale energieffektivitet. 

Anvender og er med til at udvikle 
energieffektive løsninger. 

Analysere hvordan vi kan øge 
energieffektiviteten yderligere 

 



 MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION 

 

12.4. HÅNDTÉR KEMIKALIER OG AFFALD ANSVARLIGT 
Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig 
håndtering af kemikalier og affald i hele deres 
livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte 
internationale rammer, og udledning til luft, vand og 
jord skal væsentligt reduceres for at minimere 
negative indvirkninger på menneskers sundhed og 
miljøet 

Vi har etableret boringer i et skovområde, 
hvor der er lav risiko for kemikalier, men 
uønskede kemikalier brugt i 
indvindingsområdet kan alligevel sive ind. 

Informere medlemmerne om risikoen ved 
anvendelse af kemikalier i vores 
indvindingsområde. 
Der er i vandindvindingsområder fokus på 
pesiticider, nedbrydningsprodukter af 
pesticider og på nedsivning af 
træbeskyttelsesmidler. 
 

 

12.8. GIV ALLE MENNESKER VIDEN OG FORSTÅELSE 
FOR AT KUNNE LEVE BÆREDYGTIGT 
Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, 
har den relevante information og viden om 
bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen. 

Dette er ikke et område vi har engageret os 
i. 

Vi kunne slutte op om andres initiativer. 

 MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER 

 

16.6. SKAB EFFEKTIVE, ANSVARLIGE OG 
GENNEMSIGTIGE INSTITUTIONER 
Der skal udvikles effektive, ansvarlige og 
gennemsigtige institutioner 

Vi en del af ’foreningsdanmark’ – som en 
demokratisk medlemsbaseret institution. Vi 
forsøger at skabe tillid ved at informere 
medlemmerne om vandværkets arbejde. 

Vi skal have mere fokus på information til 
medlemmerne og information af kvalitet! 

 

16.7. GARANTÉR AT ALLE BESLUTNINGER TAGES PÅ EN 
INKLUDERENDE OG REPRÆSENTATIV MÅDE 
Der skal sikres lydhøre, inkluderende, 
deltagerbaserede og repræsentative 
beslutningsprocesser 

Medlemmerne har indflydelse på 
vandværkets dispositioner gennem 
generalforsamlingen og ved at henvende sig 
til bestyrelsen 

Vi skal have mere fokus på dialog med 
medlemmerne 

 MÅL 17 PARTNERSKABER FOR HANDLING   

 

17.17. DELMÅL 17.17. TILSKYND TIL EFFEKTIVE 
PARTNERSKABER  
Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige 
partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og 
civilsamfunds-partnerskaber, som bygger på erfaringer 
og ressourcestrategier fra partnerskaber. 

Samarbejder med Kommunen. 
Deltager i vandråd mv 

Øget samarbejde med de øvrige vandværker 
i kommunen: Erfaringsudveksling, dialog om 
visioner og strategier. 

 



3. ÅRSRAPPORT



4. BUDGET



Projektplan
Liseleje Vandværks ledningsnet



Om ledningsnettet, 
som vi kender det fra Rambøll Graf
Der er ca 34 km vandledninger

Der er ca 10 km ledninger under asfalt

Der er ledninger af jern, asbest, og plast: PVC, PEM, PEL, PE

Strategi for ledningsudskiftninger:
1. Ledninger udskiftes, når der er konstateret et brud

2. Ledninger udskiftes / vurderes for udskiftning ved meddelelse om snarlig asfaltering af vejen

3. Ledninger udskiftes i en fortløbende proces, således at hele ledningsnettet fornyes over
en 60 - 75 - 100-årig periode.

Rækkefølgen ved en sådan udskiftning kan ske efter vurdering/skøn af ledningsområdernes:

-Alder, materiale,

-Flow, tryk

-Forbrugers vigtighed (erhverv)

4. Bidrag fra opgraderet styresystem samt sektionsmålere / nye målere. <

Sammenlagt opnås hermed informationer om lækager, som indgår i prioritering af ledningsudskiftning



Planlagt 2023
Resterende Colibristi og sideveje
Klokkevangsvej, eternitledninger
Topvej, omlægning under bygning mm
Uplanlagte brud

Planlagt resterende 2022
Colibristien og tværveje
Uplanlagte brud

Prioritering :
Generel udskiftning af jernledninger
Udskiftning ved asfaltering
Stophaner



Målerudskiftning

Opgradering af it-systemerne fra Kamstrup og Blue Control

Bestilt levering af et parti af den nye type af målere. Desværre er der 
leveringsproblemer, som betyder at målerne først vil kunne leveres fra 
oktober 2023. 

Når vi kan få målerne, udskifter vi et antal for at få praktiske erfaringer. 
Derefter kommer vi til planlægningen og gennemførelsen af et mere 
omfattende projekt.



Solceller



'Projekter' / Finansiering
DKK

Prisoverslag
DKK

2022 Resterende budgetmidler for 2022 750.000

Colibristien og tværveje 650.000

Uplanlagte brud mv 100.000

2023 Budgetmidler 2023 800.000

Colibristien og tværveje 250.000

Klokkevangsvej samt Topvej ledninger under bygning 350.000

Sektionsmålere 100.000

Uplanlagte brud 100.000

I ALT 2023 800.000

2024 Budgetmidler 2024 850.000

Pris/Overslag
DKK

2022 Etablering solceller 150.000

Softwareopgradering til brug for målere 100.000

Opgradering af styresystem 120.000

2023 Maling af bygning og andet vedligehold 100.000



Kommentarer til prisoverslag

For prisoverslag spiller det blandt andet ind

• Hvilken overflade vejen har: grus eller asfalt

• Hvor mange tilslutninger der skal etableres til veje og til andelshavere

• Hvor meget trafik der skal tages hensyn til, og om der skal lægges køre-
plader over udgravninger eller ‘blot’ spærres af, evt opsætning af trafiklys

• Om der er overgange mellem forskellige ledningsmatrialer

• Ledningens dimension

• Behov for yderligere stophaner





5. TAKSTBLAD



Takster for vandværker i Halsnæs kommune

Forbrugere

Vi er få forbrugere

Efter sidste års 
takstændring ligger vi 
nu med stort set 
samme takster som 
vore nabovandværker, 
der har mange flere 
fastboende



Forbrugsmønster

Vore forbrugere
har et lavt forbrug
(sommerhus-
område).

Men vandværk, 
boringer og ledning-
net skal kunne klare
sommerens spids-
belastning

Liseleje Vandværk har en særlig udfordring



Takstudvikling

Vi har haft uændrede 
takster i mange år. 
Sidste år vedtog vi en 
ajourføring.

Men vandværkers 
omkostninger stiger 
fortsat. Det ser vi af 
statistikker, og det 
mærker vi.



Takstblad





6. BESTYRELSE & 
SUPPLEANTER



Bestyrelse 2022/2023

Kim Wessel-Tolvig (Formand) - Beredskab og risici

Thea Wulff Olesen (Næstformand) - Strategi, ledelse, økonomi og jura

Ole Stage (Kasserer) - Tilbudsgivning, projektledelse, projektteams

Jens Jørgen Lind (Sekretær) - Kommunikation, udbud og kontrakter

Tom Falk Hansen (Teknik & IT) - Egen IT- og 
televirksomhed, projektledelse og økonomi

Solbritt Christiansen (Projekter) – Ingeniør, underviser DTU, 
vandforsyning, klimatilpasning

Thomas Sunke – Events, teambuilding, netværk

1. Suppleant

2. Suppleant



7. REVISOR & 
KRITISK REVISOR



Revisor 2022/2023

Forslag:  Genvalg

Intern Kritisk Revisor 
– Leif Boss Henrichsen Forslag: Genvalg

Intern Kritisk Revisor Suppleant
– Nina Topp Scharling Forslag: Genvalg / 

Ny Kandidat



8. Indkomne forslag

4 Indkomne forslag fra Kirsten Nyland, Solfaldsvej 4



Forslag 1

• Det foreslås at vore vandmålere udskiftes til ny type (Kamstrup 
IQ 2200 eller tilsvarende ) med faciliteter for online-aflæsning 
af forbrug og lækagesikring.

Bestyrelsens indstilling:

• Bestyrelsen har allerede besluttet, at vi gerne vil 
implementere en løsning som foreslået. Vi har bestilt 
opgradering af it-systemerne fra Kamstrup og Blue Control, og 
vi har afgivet bestilling på levering af et parti af den nye type af 
målere.

• Desværre er der leveringsproblemer, som betyder at målerne 
først vil kunne leveres fra oktober 2023. Når vi kan få målerne, 
udskifter vi et antal for at få praktiske erfaringer. Derefter 
kommer vi til planlægningen og gennemførelsen af et mere 
omfattende projekt.

• Selvom bestyrelsen således er enig i slutmålet, finder vi ikke at 
det er hensigtsmæssigt, hvis generalforsamlingen her i 2022 
tager stilling til teknik og finansieringsmodel.

• Bestyrelsen indstiller, at forslag 1 ikke sættes til afstemning.



Forslag 1a

• Hvis forslag 1 vedtages, skal andelshaverne beslutte:

• a/ Udskiftning af vandmålere finansieres ved ekstraordinært 
kontant indskud til dækning af udgifter

• b/ Udskiftningen af vandmålere indregnes i den løbende drift 
med afskrivningstid på 10 år. 



Forslag 2

• Det foreslås, at de resterende dele af det ældre ledningsnet 
udskiftes i én arbejdsgang.

Bestyrelsens indstilling:

• Bestyrelsen deler bekymringen om levetid for dele af det gamle 
ledningsnet. Men vi har en strategi, som blev fremlagt og 
godkendt på generalforsamlingen i 2021, som går på en 
løbende udskiftning. Det er ikke nødvendigt at afskrive 
værdien af den ældre del af ledningsnettet. Når vi ser bort fra 
overgravninger, er antallet af ledningsbrud trods alt begrænset. 
Med de nye målere forventer vi desuden at få tidligere varsel 
om ledningsbrud under udvikling. 

• Bestyrelsen anbefaler, at der stemmes nej til forslaget.



Forslag 3

• Det foreslås, at vandværkets daglige drift og driftovervågning
overdrages til eksternt firma ( BLUE CONTROL)

Bestyrelsens indstilling:

• Bestyrelsen finder ikke, at valg af driftsleverandør bør ske ved 
en generalforsamling. Vi bemærker desuden, at driften allerede 
udføres af en ekstern leverandør. Leverandøren, Kraft VVS 
benytter sig af systemets muligheder for ekstern overvågning. 

• Det er lovpligtigt, at vi skal have en driftsansvarlig. Dette og de 
øvrige praktiske opgaver kan Blue Control ikke levere. Det 
lokale firma Kraft VVS er bl.a. valgt af denne årsag. 

• Bestyrelsen indstiller, at valg af leverandører overlades til 
bestyrelsen, og at forslaget ikke bringes til afstemning. I 
modsat fald anbefaler bestyrelsen at der stemmes nej til 
forslaget.



Forslag 4

• Det foreslås, at alt bestyrelsesarbejde udføres vederlagsfrit.

Bestyrelsens indstilling:

• Formand og næstformand modtager et beskedent vederlag, hvis 
størrelse fremgår af årsrapporten. Disse vederlag har ikke været 
justeret i flere år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 
ikke honorarer. 

• Bestyrelsen anbefaler, at der stemmes nej til forslaget. 



9. Eventuelt



Status Liseleje Vandværk
VANDKVALITET GOD

- LAVE KONCENTRATIONER AF NATURLIGT 
FOREKOMMENDE STOFFER

- INGEN MILJØFREMMEDE FORURENINGER
DER OVERSKRIDER TILLADTE GRÆNSEVÆRDIER

MASSER AF VAND
LEDNINGSNET – UDSKIFTNING OG 
RENOVERINGSARBEJDE FORUDE


