
Generalforsamling i Østervrå vandværk torsdag 
den 17-06-2021 kl. 19.00 

Afholdt i Østervrå kulturhus 

Generalforsamlingen udsat pågrund af Covid- 19 og 
forsamlingsforbud og over 10 personer.  

Formandens beretning: 

2020 har igen været et roligt år i Østervrå vandværk vi har haft 2 bestyrelsesmøder, 
Corona har bremset mødeaktiviteten – dog har vandværket forsat udfordringer her i 
2020 med BNBO og indsatsplanen på Gjersholt – mere om det senere.  

Der er udskiftes ledningsnet på Højlundsvej 41 til 59 i 2020 

Der forsættes med udskiftning af ledningsnet i 2021 med Højlundsvej 61 til 77 – 
rørene er gamle og trænger til udskiftning. 

Der er i 2020 udskiftet 136 vandmålere ude ved forbrugerne – og i 2021 udskiftes de 
sidste 49 målere – så er alle målere digitale. 

BNBO: 

Ude på indvindingspladsen ved Gjersholt har kommunen/regeringen krævet at vi 
skal lave en BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) det drejer sig om et område 
på ca. 8,96 hektar. I det område må der ikke sprøjtes med pesticider og gødes – 
dette undgår vi ikke og kommer til at betale erstatning til lodsejeren. Tidshorisonten 
er udgangen af 2022 som det ser ud PT. 



 

 

Indsatsplan: 

Ligeledes har kommunen /regeringen krævet at vi skulle lave en indsatsplan for et 
område på ca. 9 hektar ved vores indvindingsplads ved Gjersholt  Indsatsplanen er 
på 33 sider som kan findes på vores hjemmeside http://www.9750vandogvarme.dk 
indsatsplanen har været i høring og er godkendt af byrådet – grundet til at vi har 
skullet lave indsatsplanen er at der forekommer Nitrat i det oppumpede vand fra de 
5 boringer – nitrat er tab af kvælstof fra gødning (både kunstgødning og husdyr 
gødning) da planterne ikke optager det hele – det som planterne ikke optager 
udvaskes fra rodzonen til grundvandet. Grænseværdien for nitrat i grundvand er 50 
mg/L – det højeste der er målt i en af boringerne er 34 mg/L – vi har optimeret 
måltagningerne på boringerne ude på Gjersholt – tages i alle boringer 1 gang om 
året – dette for at se om nitratindholdet er faldende – tidshorisonten for 
indsatsplanen er 2025 hvor der skal tages stilling til om der skal laves dyrknings fri 
zoner – alt andet lige vil det blive en bekostelig affære for vandværket.  

 

Forbrugere: 

Antal forbrugere er steget med 4 til 900 - 6 nye forbrugere - og 2 installation er 
nedlagt. 

Nye installationer: 

Brøndenvej Holms planteskole - Bakkevænget 14 – Fjeldgårdsvej 21 – Hjørringvej 
513 – Hjørringvej 448 K - Hjørringvej 448 L  

Nedlagte installationer:  

Gjersholtvej 5 og Tranholmvej 10 

 

Vandrådet: 

Vandrådet i Frederikshavn kommune som Østervrå vandværk også er medlem af har 
ingen møder afholdt i 2020 pågrund af Covid- 19 

Oppumpet og solgt vand: 



 

 

Oppumpet rå vand 2020:   155488 m3 (2019: 146950 m3) oppumpet vand er steget 
med 8538 m3.  

 

Solgt vand 2020: 149913 m3 + solgt til Thorshøj 157 m3 + 3351 m3 brugt til filterskyl 
i alt 153421 m3 (2019 solgt 146480 m3) stigning på 6941 m3 

En forskel på 2067 m3 vand som er vandspild. 

Det giver et vandtab (vandspild) på 1,33 % (2019 0,32 %) - dette er et særdeles flot 
resultat selv med en stigning i forhold til 2019 og fortæller os at rørene er tætte 
rundt i byen og på landet. 

 

Hjemmesiden: 

Hjemmesiden kører og opdateres jævnligt – hjemmesiden er et samarbejde mellem 
vandværket og varmeværket - Hjemmesiden kan findes her  
http://www.9750vandogvarme.dk 

Vandværket har også en Facebook side (Østervrå vandværk) hvor der kan orienteres 
om vandlukninger m.m. 

 

Vand pris: 

Uændret m3 pris på vand - i 2020 har bestyrelsen vedtaget at målerleje skulle stige 
til 500,- kr. inkl. Moms (gammel pris 375,- kr. inkl. Moms) 

Grunden til stigningen i 2020 er at der forsat vil komme en del ledningsnet 
udskiftning, samt øgede udgifter til vandprøver – årlige tjek – evt. lodsejeraftale 
m.m. 

I 2021 er der uændrede priser. 

 

 



 

 

Bestyrelsen: 

Tak til alle i bestyrelsen og ansatte på Østervrå varmeværk for et konstruktivt 
arbejde i løbet af året 

 

 

Formand for Østervrå vandværk 

Jørn Aagaard 

40941668 

98951668x@gmail.com  


