
 Investeringsoversigt for Hjorthede Vandværk 

De kommende år. 

 

                                                                                                                                  Kostpris :  

Nedlægning af fliser omkring boringer og omkring bygning.    Afs.              30.000,00  

Opstart af Behovstyret indsatsplan. (konsulent assistance)      Afs.              30.000,00 

Div. arbejde vedr. behovstyret indsatsplan. :  

Brøndborer, Elektriker, Grundfos, Gravemester                          Afs.           275.000,00 

Automatisk pejl samt terrorsikring af boring, stk. pris. (3)          Afs.            30.000,00 

Udskiftning af vandmåler (alm. måler)                                           Afs.             50.000,00 

Eftersyn / renovering af tag.                                                             Afs.            15.000,00 

Udskiftning af hegn på vandværksgrund 150 meter + låge.        Afs.            75.000,00 

Eftersyn af rentvandstank + div udbedringer / udskiftninger.    Afs.            25.000,00 

Ny olie fri kompressor.                                                                       Afs.            20.000,00 

Maling af gulv i Vandværks Bygning 40m²                                    Afs.              25.000,00  

Implementering af 5 år’s kontrolprogram                                   Afs.               10.000,00 

Ny hjemmeside med div. tilpasninger                                          Afs.               10.000,00 

Mont af nye GSD filer i udpumpningsanlæg (Grundfos)           Afs.               10.000,00 

3 stk. nye vandure til boringer (Mont. af PC Drill)                      Afs.               40.000,00  

Ny dør i vandværks bygning                                                           Afs.               13.000,00 

Udskiftning af hovedledning fra Øen (boring 2) til 

indkørsel ved forsamlingshus + 3 nye stikledninger                  Afs.             200.000,00 

Udskiftning af 3 stk. sugestudser i rentvandstank 

til udpumpning og skyllepumpe til filteranlæg.                          Afs.               25.000,00 



Udskiftning af vandmåler til digital aflæsning.                             Uds.            75.000,00 

Div. udstyr til aflæsning af måler og opsætning.                          Uds.          125.000,00 

Opdatering af digital kort + div deklarationer.                                                 50.000,00 

Udskiftning af affugter i vandværksbygning.                                                    10.000,00 

Udvidelse af overvågningsdelen ( Grundfos )                                                   35.000,00 

Udvidelse af vandværksbygning med ca. 30 m²  (forrum)                             

med projektering og godkendelser                                                                   450.000,00 

MUDP-Projekt ”Grundvandets venner”                                                             40.000,00 

Div. udgifter til møder, konsulentrådgivning og 

tinglysninger vedr. BNBO ”Boringsnære Beskyttelses- 

områder” for Hjorthede vandværk                                                                     50.000,00 

Kryptering af mail’s                                                                                                  5.000,00 

Udskiftning af trykreduktion på Enemærkevej                                                 40.000,00 

Implementering af Persondataforordningen                                                    10.000,00 

Div. udskiftninger og forbedringer af ledningsnet 

på Ilsøvej i forbindelse med kloakseparering.                                                   50.000,00 

Udskiftning af forsyningsledning på Røngevej i forbindelse                        150.000,00 

kloakseparering af byen. 

Udskiftning af 90 / 75 mm PVC forsyningsledning på  

Hjorthedevej i forbindelse med kloakseparering.                                          200.000,00 

 

 

 


