
SMIDSTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 

Frederiksværkvej 59, 3200 Helsinge – Tlf. 4831 8832 – adm@smidstrupvand.dk – www.smidstrupvand.dk 

JULEBREV 2021       December 2021 

Kære forbrugere og andelshavere 

I julebrevet fra 2020 skrev vi, at vi skulle videre med opgraderingen af Hågendrup VV nu, hvor 
vi har fået fastlagt, at den vandkvalitet, som vi indvinder, er af fremragende kvalitet, blandt 
andet fordi vi, selvom vores 2 boringer ikke er særlig dybe, har glæde af en forsyning nedenfra 
fra dybereliggende grus og sandlag dannede i den sidste istid. 

I bestyrelsen har vi, samtidig med at varetage bestyrelsesansvar, også stået for den tekniske 
drift og fornyelse af vandforsyningen. Det har vi været i stand til, takket vores professionelle 
uddannelse og erfaring. Det er dog ikke oplagt, at nye bestyrelsesmedlemmer vil besidde de 
samme egenskaber. Vi har allerede sikret kontinuiteten af de mere administrative rutiner ved 
at administrationen nu foretages fra et fælles vandværkskontor for forsyningerne af Baunehøj, 
Tisvilde, Vejby og Smidstrup. Administrationsaftalen er netop her i november måned 
genforhandlet for at sikre det fremtidige samarbejde.  

Det vil være oplagt også at lægge den tekniske drift ind i samarbejdet, hvor vi er det eneste 
værk, der på grund af afstanden og det, at vi stadig har en semi-manuel betjening, forhindrer 
os i at deltage fuldt heri. Vi er derfor i gang med at fuldautomatisere. På Hågendrup VV har vi i 
år udskiftet alle de nødvendige manuelt betjente ventiler med nye automatiske elektrisk 
betjente. Det var faktisk også medlemmer af bestyrelsen selv, der stod for projektering, 
indkøb og montering af disse, hvor den eneste hjælp indkøbt udefra var en yderst professionel 
elektriker. Vi vil nu være i stand til at fjernstyre drift af værket, når den tid kommer, hvor vi 
ikke mere selv har en kvalificeret driftsingeniør i bestyrelsen. Der udestår stadig en renovering 
at skyllepumper og skylleluftsblæsere samt luftfilter installation. Endelig afventer vi nøje 
udviklingen af sikkerheden på den elektroniske fjernstyring, inden vi investerer i en 
fuldautomatisk løsning.  

Et andet arbejde, som vi skal have afsluttet, er at få alle vandmålere flyttet til ca. en meter fra 
skel. Dette arbejde udspringer fra, at vi som vandforsyning, skal kunne oplyse nøjagtigt hvor 
forsynings- og stikledninger er placeret på de digitale kort over vore ledninger. Kortene skal 
standardiseres så man nemt i digitalt format kan formidle informationer videre til entrepre-
nører, der skal udføre lednings- og kabelarbejder indenfor vores område. Vi har hidtil haft det 
krav, at nye målerbrønde skulle etableres i forbindelse med en overdragelse af ejendommen. 
Selvom Ledningsregistrets (LER) tidsfrist senest er ændret fra juli 2022 til juli 2023, så 
nærmer tiden sig for, at vi skal kunne have et gyldigt digitalt ledningskort klart. Vi vil derfor 
opdele vores forsyningsområde i delområder og informere jer løbende om hvornår, det så at 
sige bliver jeres tur til at få flyttet de målerbrønde, der endnu ikke står ved skel. 

Status er, at der indtil nu er etableret 40 målerbrønde i 2021. Der mangler 168 målerbrønde, 
heraf 20 betonbrønde, før vi er færdige med målerbrøndsprojektet. 

Ved vandbrud og målerbrøndsarbejder kan vi blive nødt til midlertidigt at lukke for 
vandforsyningen. Berørte forbrugere får tilsendt en sms-besked. Vi opfordrer fortsat til at 
oplyse din e-mailadresse samt tilmelding til vandværkets sms-service på hjemmesiden 
www.smidstrupvand.dk 

Takstblad 2022 
Generalforsamlingen vedtog den 17. juli 2021 takstbladet for 2022 med uændrede takster for 
vandafgift og fast årsbidrag samt uændrede takster for målerleje og særligt anlægsbidrag. 
Referat af generalforsamlingen 2021 samt takstblad for 2022 er vedhæftet. 

Med ønsket om en god jul og et godt nytår 

På bestyrelsens vegne 

Bernt Frydenberg  
formand 


