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 Økonomi 
Orientering 

- Anlægsregnskab for nyt vandværk blev fremlagt. Der mangler de sidste opgaver, bl.a. noget 

beplantning og afskærmning for kørende adgang til vandværkets grund (boringer). 

Byggeomkostningerne indtil dato udgør kr. 3.616.017,97 eller ca. 384.000 kr. mindre end 

budgetteret. 

- En afskrivningsprofil blev fremlagt og tilrettet. Afskrivningsobjekt ’boringer’ besluttes flyttet 

under ’installationer’ således der bliver følgende afskrivningsobjekter med antal 

afskrivningsår i parantes: Bygninger (50 år), Installationer (20 år), Inventar (5 år) og 

Forsyningsledninger (20 år). 

Regnskab 

- Indtægter og udgifter følger budgettet fint. På grund af den tørre sommer er der leveret ca. 

20 % mere vand end forventet og indtægterne forøges tilsvarende. 

 

 Drift 
Orientering 

- Der har været et par små problemer på det nye vandværk. En kompressor er udskiftet og en 

affugter fungerer i øjeblikket ikke efter hensigten (er fejlmeldt). 

- Som tidligere beskrevet, er der, på grund af den tørre sommer, pumpet ca. 20 % mere vand 

ud til forbrugerne end forventet. 

- Nøgletal fra den daglige drift sendes til de driftsansvarlige. Eventuelle udsving i tallene kan 

indikere brud på ledningsnettet. 

- Der har været 3 brud på ledningsnettet siden sidste møde, heraf var et et gravearbejde, der 

gik galt. Regningen for udbedring af skaden sendes videre til skadevolder. Desuden har en 

nytilslutning forårsaget skade på nogle drænledninger, omfanget kendes endnu ikke. 

    

 Indsatsplaner 
Bestyrelsen er indforstået med, at man generelt skal være forberedt på udvikling og der skal 

foretages indsats, for at minimerer risikoen for forurenet vand. Bestyrelsen finder dog også, at 

der skal være en rimelig balance mellem risiko og den indsats, der skal foretages.  

Bestyrelsen finder generelt Brønderslev Kommunes oplæg til Indsatsplan for ambitiøs. 

Brønderslev Kommunes oplæg er bl.a. mere ambitiøs end lovgivningen og miljøstyrelsens 

anbefaling. Brønderslev Kommunes oplæg til Indsatsplan er udarbejdet efter ’worst case 

scenario’. Planen kunne med fordel indrettes efter dagligdagens udfordringer/risici og der ud 

over laves en plan for, hvorledes et eventuelt ’worst case scenario’ behandles, hvis et sådant 

opstår. 

Ligeledes er der i planen heller ikke taget højde for den teknologiske udvikling, selv om den 

selvfølgelig er svær at spå om. Analyser og vandrensemetoder tilrettes allerede løbende til 

udviklingen i ’vandkvaliteten’. 

Meget er allerede gjort bl.a. er der en regel om, at der skal være en afstand på mindst 25 
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mellem råvandsboringer og opdyrket jord.  

Brønderslev Kommunes oplæg til indsatsplan specifikt til Flauenskjold Vandværk blev også 

behandlet af bestyrelsen. Generelt kan planen være meget svær at gennemfører. Der kan 

nævnes en minkfarm, en ejendom med nedsivningsanlæg godkendt af Brønderslev Kommune, 

sløjfede private vandboringer og ikke mindst en hovedvej og flere kommunale parkeringspladser 

i det skitserede indsatsområde.  

Brønderslev Kommunes indsatsplan ses på dette link: 

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/64#/ 

Formanden Jens Jørgen Lex udarbejder den endelige kommentering af Indsatsplanen for 

Flauenskjold Vandværk 

 

 Evt. 
Logo på det nye vandværk blev drøftet. Der lægges op til et logo og navnet ’Flauenskjold 

Vandværk’ monteres direkte på den rå mur (ikke en plade). Når dette er på plads rettes 

vandværkets hjemmeside til med nye billeder.  

Mødet afsluttes med frokost  
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