
Herstedøster Vandværk generalforsamling, 25. april 2017 

Elvi Jørgensen blev indledningsvis valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var 

lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Gerhardt Grøn. Gerhardt påpegede først og 

fremmest at beretningen var rundsendt og han derfor kun ville fremhæve enkelte punkter herfra. 

Først og fremmest bliver det sværere og sværere at drive vandværk grundet flere udeståender der 

har ophobet sig over de seneste år. Mængden af opgaver skyldes blandt andet et efterslæb af 

manglende tekniske udbedringer.  Nogle af disse blev påpeget ved det årlige tilsynsbesøg af 

kommunen, hvor opgaverne var lige delt mellem anbefalinger og pålæg. Alle pålæg var blevet 

gennemført i året der gik.  

Dertil kommer et stort udestående som er konstateret over en årrække ved gennemgang af 

stophaner på ledningsnettet. En del af de stophaner som er angivet på vandværkets kort er enten 

ikke at finde eller svært tilgængelige. Netop dette vil være et fokusområde i tiden der kommer. For 

at gribe genetableringen af mere ordnet forhold korrekt an har bestyrelsen søgt juridisk bistand hos 

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Svaret fra FVD var at vandværkets normalregulativ ville 

være det juridiske omdrejningspunkt, når man skulle etablere stophaner. Formanden kunne med 

forbavselse konstatere at vandværkets tidligere regulativ har peget på Albertslund Kommunes 

regulativ, men den dag i dag peger videre på HOFORs regulativ, et regulativ, som vi som mindre 

vandværk hverken kan pålægge os selv og vores forbrugere. Af den grund har vandværket i årets løb 

udfærdiget et nyt regulativ.  

Formanden berørte også emnet omkring blødgøring af vand. Status er at 2 husstande har afprøvet 

en mindre installation som blødgør vandet og 2 nye husstande i øjeblikket har fået overdraget 

installationen og afprøver blødgøringen. En samlet evaluering vil blive givet senere. Derudover er der 

et nystartet 3 års projekt på DTU, som vil undersøge positive og negative effekter ved blødgøring af 

vand. Bestyrelsen vil afvente dette projekt før der tages en endelig beslutning om blødgøring. Dette 

emne skabte 2 kommentarer fra personer i salen. Den ene stillede sig meget skeptisk overfor 

blødgøring grundet eventuelle sundhedsskadelige effekter, mens den anden ikke ville forvente at der 

var sundhedsskadelige bivirkninger. 

Formanden berørte også forureningssagen Naverland og havde hertil omdelt et kort over 

forureningen. Forureningen trækkes i øjeblikket over mod Ejby og dermed væk fra Herstedøster 

Vandværks indvindingsområde. Dette kan eventuelt ændres hvis HOFOR opretter større boringer i 

Vestskoven, en sag som såvel vandværket som Albertslund Kommune følger nøje for netop at undgå 

dette scenario. Der var spørgsmål fra sagen til om den afværgeboring som var etableret til Naverland 

stadig var i drift og her var svaret ja. 

Herefter berettede Lars om miljøsagen der over 2 omgange har vist et for højt indhold af Nitrit og 

Mangan ved afgang fra vandværk. Forskellige tiltag havde først fået nedbragt forhold til under 

grænseværdierne, men den dag i dag er niveauet igen blevet for højt. Næstved Brøndboring & 

vandværksservice har gennemført eftersyn og et nyt er planlagt onsdag den 3. maj. De er af den 

overbevisning at de tiltag de foretager vil afhjælpe problemet.  



Heidi fremlagde herefter regnskabet hvor vandværket kom ud med et resultat på -33.000 DKK, som 

var omtrent 75.000 DKK værre end budgetteret. Den primære årsag hertil var højere 

driftsomkostninger på vandværket end forventet. De højere driftsomkostninger skyldes de pålagte 

krav fra kommunens tilsynsbesøg. Regnskabet blev godkendt. 

Ligeledes blev budgettet for 2017 fremlagt af Heidi. Takstbladet er udarbejdetfor året, men det 

kunne ikke afvises at vandværket på sigt, grundet etablering af stophaner og udgifter hertil, må 

forøge taksterne på sigt. Dette afstedkom et spørgsmål fra salen til om det var muligt at ændre 

taksterne i løbet af året. Dette var ikke muligt og ville ikke ske. Der var også spørgsmål til om 

vandværket forventede højere takster end HOFOR. Det forventer vandværket ikke. Budgettet blev 

godkendt. 

Der var ingen indkomne forslag 

Nikolaj og Lars blev herefter genvalgt til bestyrelsen, mens Per Rathmann Hansen blev nyvalgt 

suppleant til bestyrelsen. Hans Jönsson udtræder af bestyrelsen. 

Som bilagskontrollant ønskede Birte Jönsson ikke genvalg. Walther Hammerstrøm blev valgt som ny 

bilagskontrollant.  

Under eventuelt takkede Gerhardt Grøn Hans for hans store arbejde i det forgangne år.  


