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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 Kim Wessel-Tolvig, Jens Jørgen Lind og Ole Stage, der alle 
opstiller til genvalg. Henry Albertsen genopstiller ikke til genvalg og bestyrelsen 
opstiller i stedet suppleant Thomas Sunke Hansen til valg til bestyrelsen. 

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. Ledelsens beretning i Årsrapporten
b. Orientering No. 38



3. ÅRSRAPPORT



Resultat



Omsætning



Produktion



Administration



Aktiver



Passiver



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. ’Intelligent overvågning’, dvs. etablering af overvågning af flow. 
Der etableres en række målerbrønde, hvorfra delstrømme kan overvåges og give meldinger om lækager. 
Overvågning og varsler anvendes til prioritering af den fortløbende ledningsrenovering. 



Planlagt 2021-2022
Topstien mm – nye ledninger
Nordvestvej mm - nye ledninger
Colibristien – fortsatte omlægninger

Gennemført 2020 - 2021
Liselejevej, etape Østerledsvej - Poppelkrogen
Rensebrønd, adgang til rensning af råvandsledning, inkl rensning
Stophane Havgårdsstien, 
-mulig afspærring ved brud i vestlige område
Colibristien fortsatte udbedringer / udskiftning af jernledninger

Også relevant og ønskeligt:
Generel udskiftning af jernledninger
Udskiftning ved asfaltering ??
Stophaner



‘Rensebrønd’ monteret i skoven ved Boring 5
Rensning af råvandsledning frem til Vandværk



Finansiering Realiseret
DKK

Prisoverslag
DKK

2020 Liselejevej etape Lisehøjvej - Østerledsvej 592.000

Liselejevej etape Østerledsvej - Poppelkrogen 929.000

Nedsætning af rensebrønd, rensning af råvandsledning 99.000

Colibristien – udskiftning af jernledning – omlægning af ledningsføring og etablering af stophaner 44.000

Reparationsarbejder og nye stophaner 130.000

I ALT 2020 , budget 1.000.000 1.794.000

2021

Omlægninger omkring Colibristien, budget 550.000 fordeles over 2021 og 2022. delvis 
nytilslutninger

160.400 250.000

Stophane – Havgårdsstien
Ledningsarbejder Nordvestvej mm budget 500.000 fordeles over flere år

19.900 100.000

Topsvinget mm udskiftninger af jernledninger 100.000

Reparationsarbejder og nye stophaner 20.400 200.000

I ALT 2021, budget 650.000 650.000

2022 Colibristien fortsat 300.000

Nordvestvej mm fortsat 250.000

Fortsat udskiftning af jernledninger samt etablering af stophaner 250.000

I ALT 2022, budget 800.000 800.000



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



Målerudskiftning



 
 

 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. 

 



5. TAKSTBLAD



Takster for vandværker i Halsnæs kommune

Forbrugere

Vi er få forbrugere

På trods af dette 
ligger vi i dag pænt 
blandt de 
vandværker vi 
normalt sammen-
ligner os med



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 ændrede 
takster i mange år. 
Det er 7 år siden vi 
sidst vedtog en lille 
justering.

Men vandværkers 
omkostninger er 
steget. Det ser vi af 
statistikker, og det 
mærker vi.



Takstblad

Takstblad 2022 - Forslag 
 

 
                    Ekskl. moms          Inkl. moms 
 
Indskud ny andelshaver    Kr. 12.500,00 Kr. 15.625,00 
 
Ny stikledning og måler, max 2m. fra skel Kr. 17.500,00 Kr. 21.875,00 
 
Udskiftning af måler, beskadiget ved frost, mv. Kr.   2.000,00 Kr.   2.500,00 
 
Forbrugstakster: 
 
Fast vandafgift pr. forbrugsenhed *)  Kr.      990,00 Kr.   1.237,50 
 
Vandafgift pr. m3 **)   Kr.        12,00        Kr.        15,00 
 
Gebyrer: 
 
Restancegebyr (momsfri)   Kr.      100,00 Kr.      100,00 
 
Ekstra udskrift af regninger  Kr.      300,00 Kr.      300,00 
 
Ulovlig havevanding ***)   Kr.   1.000,00 Kr.   1.250,00 
 
Lukkegebyr (momsfri)   Kr.   2.000,00 Kr.   2.000,00 
 
Genåbningsgebyr (i normal arbejdstid)  Kr.   1.000,00         Kr.   1.250,00  
 
Ekstra måleraflæsning – ”optisk øje”   Kr.   1.000,00 Kr.   1.250,00 
 
Depositum ved forlangt målerkontrol ****) Kr.   2.000,00 Kr.   2.500,00 
 
Ejerskiftegebyr, fraflytning   Kr.      150,00 Kr.      187,50 
 
Miljøafgift: 
 
Miljøafgift pr. m3 (afgift for ledningsført vand) Kr.         6,37  Kr.         7,96 



6. BESTYRELSE & 
SUPPLEANTER



Bestyrelse 2021/2022

Kim Wessel-Tolvig (Næstformand) - Beredskab og risici

Thea Wulff Olesen (Formand) - 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

Jørgen Christoffersen (suppleant) – økonomi og vandværksledelse

Anders Melbye (suppleant) – IT sikkerhed



7. REVISOR & 
KRITISK REVISOR



Revisor 2021/2022

Forslag:  Genvalg

Intern Kritisk Revisor 
– Leif Boss Henrichsen Forslag: Genvalg

Intern Kritisk Revisor Suppleant
– Hans Buur Forslag: Genvalg / 

Ny Kandidat



8. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag



9. Eventuelt



Status Liseleje Vandværk

VANDKVALITET GOD
- LAVE KONCENTRATIONER AF NATURLIGT 

FOREKOMMENDE STOFFER

- INGEN MILJØFREMMEDE FORURENINGER         
UDOVER TILLADTE GRÆNSEVÆRDIER

MASSER AF VAND
LEDNINGSNET – EN DEL RENOVERINGSARBEJDE FORUDE


