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2018-05-16_Haraldsborg Vandværk, møde mellem 
FORS og Vandgruppen 
 

Dato : 16 maj 2018 
Tid : 09.30 
Sted : FORS, Betonvej 12, Roskilde 
   
Til stede : Vandgruppen: Jens Christian Refsgaard, Olaf Berg, Henrik Anthony, P.S. 

Ramanujam 
FORS: Henrik Correl, Henriette Jakobsen (referent) 

Fraværende : - 
 

Pkt. 
 

Beskrivelse 
 

Ansvarlig 
 

1.  Godkendelse af referat af 16. april 2018  
 Punkt 3 korrigeres til: Mødets formål skal være at informere om 

vandgruppens arbejde, samt skabe yderligere opbakning. 
Herefter er referatet af 16. april 2018 godkendt 

 

   
2.  Kort opfølgning på punkter fra sidst: 

a) Brev til KMU 
b) Opdatering af strateginotat 
c) Anlægsarbejde Galgebakken/Klostervej 
d) Indsivningsvurdering af spildevandsnettet 

 

 

 Ad a)  
Vandgruppen har adresseret KMU, men har ikke modtaget 
respons herpå. Der overvejes endnu en henvendelse hvori 
indbydelsen til informationsmødet den 30. maj også kan indgå. 
 

Olaf 

 Ad b) 
Der er enighed om den opdaterede version af strateginotatet. 
Notatet lægges på Fors A/S’ hjemmeside 
 

 
 
Henriette 

 Ad c) 
Anlægsarbejdet skrider frem. Der er etableret 3 boringer til 
monitering/pejling af terrænnært grundvandsspejl i forbindelse 
med en kortvarig grundvandssænkning.  
Hos Fors afklares internt muligheden i at overtage en/flere af disse 
boringer. Samt tilgængeligheden af data i perioden hvor der 
grundvandssænkes. 
 

 
 
 
 
Henriette 

 Ad d) 
Der skal lægges et større arbejde hvis der skal konkrete mål for 
spildevandsnettets tilstand i forhold til indsivning.  
Fors har i perioder ingeniørpraktikanter, måske kunne det være en 
relevant opgave. Henrik undersøger. 

 
 
 
 
Henrik 

   
3.  Informationsmødet den 30. maj 2018 

a) Godkendelse af indbydelse 
 
 



 

 2 / 2 

Pkt. 
 

Beskrivelse 
 

Ansvarlig 
 

 Ad a) 
Indbydelsen godkendes. 
Afsender bliver Vandgruppen og Fors A/S sammen.  
 

 

 Fors A/S udsender dd. Indbydelsen til de adresser som i 2017 blev 
varslet om lukning af Haraldsborg Vandværk.  

Henriette 

 Indbydelsen lægges på Fors A/S’ hjemmeside Henriette 
 Indbydelsen formidles til Vandgruppens mail-liste samt evt. 

Facebook-gruppe 
Vandgrup-
pen 

   
4.  Gennemgang af præsentation til informationsmødet og 

rollefordeling 
 

 Dialog om indholdet og rækkefølge. 
Olaf har udarbejdet første udkast. Hen deler sine slides med 
gruppen, således vi løbende i fællesskab kan afveje og supplere 
slides’ne. 
Jens Christian udarbejder en række slides med fokus på projektets 
strategi og bagvedliggende teori. 
  

 
Olaf 

5.  Eventuelt  
 Roskilde Kommune har 9. maj 2018 meddelt afgørelse om 

tilbagekaldelse af indvindingstilladelsen for Haraldsborg Vandværk 
og med ikræfttræden 19. august 2020. 
Afgørelsen ordlyd blev diskuteret. 
 

 

 Overvejelse af muligheden for at indhente pumpedata fra 
børneinstitutionen Børnehuset Klostermarken på Haraldsborgvej. 
Bygningerne har omfangsdræn hvorfra der bortpumpes 
drænvand. 
 

 

 
 

Viden om en bestemt adresse. Her kører drænpumpen konstant. 
Undersøg muligheden for installation af en gammel vandmåler for 
at indsamle data til kortlægningen af det terrænnære grundvand.   
Ramanujan tager kontakt til adressen. 
Henrik finder måler til formålet 

 
 
 
Ramanujam 
Henrik 

 

Næste møde : Afholdelse af informationsmøde 30. maj 2018 
Efterfølgende møde ikke fastlagt. 
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