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 Vandforbrug  / vandmålere 

 Oppumpet vandmængde var i 2001 ca. 17.600 kbm.  Det aflæste forbrug hos forbrugerne har været ca. 
17.100 kbm. 

 Det aflæste vandforbrug var i 2000 ca. 19.900 kbm.  

 Aflæsningen fandt sted i perioden 15.12. – 31.12.2001 og aflæsningerne fra medlemmerne er kommet 
successivt frem til slutningen af  januar 2001. 

 Som sidste år der stadig medlemmer der skal rykkes, før aflæsninger fremkommer. Et enkelt medlem har 
ikke fremsendt aflæsning. 

Forhandlinger med Forsvarets Bygningstjeneste omkring samarbejde / beredskab ved problemer med 
vandkvalitet, mængde m.m. er desværre endt med, at man fra Forsvarets side ikke ønsker at indgå en aftale. 
Vi vil dog fortsat forsøge at overbevise den lokale repræsentant, om det fornuftige i en sådan løsning. 

Vandanalyser 

Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand, uden bemærkninger. Analyserne vil kunne 
læses på vor hjemmeside. Undersøgelsen for MTBE sidste år viste at der ikke er konstateret MTBE i vandet. 



Forureningen på Høvelte Ny Motorgård holdes løbende under observation. Der bliver med jævne mellemrum 
foretaget undersøgelser / vandprøver, med henblik på at afsløre forurening. Der ikke noget nyt i sagen. 

Vandværk 

Også i 2001 har Tage Bagger stået for tilsynet med vandværket. Der har ikke været nogen problemer med 
værket og tilsyn fra Allerød Kommunes side har været uden bemærkninger, bortset fra nogle småproblemer 
ved en brandhane.  

Renoveringen (bl. a. nyt tag og ny beklædning) af den gamle bygning er tilendebragt og bygningen fremstår i 
dag pæn og nydelig. Der er også investeret i et nyt låsesystem, således vandboringerne er sikret bedst 
muligt. 

Bestyrelsen har gennemgået vandværkets installationer med Tage Bagger med henblik på igangsætning af 
vedligeholdelse / udskiftning af  de installationer der er nødvendige, bl.a. en ny kompressor til iltning af 
vandet, kapselblæser (luftskyl af filtre) rentvandspumpe, printer til måling af vandmængde for lokalisering af 
eventuelle brud m.m. Udgiften hertil anslåes til ca. kr. 50.000,00 excl. moms. 

Statsafgift 

Også i 2001 var statsafgiften kr. 5,00 pr. kbm. excl. moms. 

Utætheder  - jordledninger 

Der er i 2001 også  konstateret utætte jordledninger, vandledningen fra vor stikledning – stophane – og ind til 
måleren samt enkelte frostsprængninger. Dette er grundejerens eget problem.  

Bestyrelsen overvejer, for at imødegå vandspild, at lade de gamle jordledninger udført i jern trykprøve, med 
henblik på udskiftning. 

Medlemmerne – manglende og rykkergebyr 

Rykkergebyret er i h.t. den vedtagne lov omkring dette forhold nedsat til kr. 100,00 incl. moms. 

Betaling via PBS 

Betaling via PBS fungerer godt. Ca. 56% er tilmeldt.  

  

Hjemmeside 

Vandværket har etableret sin egen hjemmeside – www.hovelte-vandverk.dk, hvor oplysninger om 
vandværket kan indhentes, ligesom medlemmerne kan skrive til vandværket.  

Bestyrelsesmedlemmer 

Tak til bestyrelsen. 

 

http://www.hovelte-vandverk.dk/

