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Beretning for året 2016. 
Produktion.   
Vandværket har produceret 33.716 m³ i 2016. 42.605m³i 2015  

Nedgangen skyldes at asyl centeret er lukket. 

 

Vandværket og Ledningsnettet.  

I starten af sommeren viste vand analysen coliforme bakterier i vores vand analyser, og 

det vedblev i de efterfølgende analyser hen over sommeren. Vi måtte lukke vandværket 

ned for at få rentvandstanken undersøgt for utætheder. Kemic konstaterede at fugerne 

i rentvandstanken var løse og derfor skulle udskiftes. Ved samme lejlighed blev stigen ned 

i rentvandstanken udskiftet, og Erling fjernede udpumpningsrør som ikke længere bruges. 

En reparation til 85 tkr. Excl moms. 

I denne periode fik vi vand leveret fra Sommersted Øst. Vi har efterfølgende leveret 

det lånte vand retur.  

Kemic har derudover været for at foretage det årlige eftersyn. 

Vi har i 2016 købt 2 paller filtermateriale. 

Vi har udskiftet et rør ved Engvej 12, samt udskiftet en måler ved en forbruger, som 

var ødelagt under renovering. 

 

Vandkvalitet og tilsyn. 

Vi har fået de lovbestemte antal analyseprøver på værket og på ledningsnettet. Der har 

været nogen bemærkninger til vandanalyserne i året som fortalt ovenfor med coliforme 

bakterier. Men efter renoveringen, har der ingen bemærkninger været til analyserne, og 

de opfylder alle myndighedernes krav. 

Thom Nehlsen har gennemført og bestået hygiejne kursus i maj måned. Det er et krav at 

en i bestyrelsen har dette kursus. 

Tethys som er vores Kvalitetssystem, arbejder Thom med at forfine og at få lagt endnu 

mere information ind i. Vi har indkøbt en tablet pc’er, så Tom kan indlægge tallene direkte 

på værket, fremfor at han skriver det ned på en blok og derefter tager hjem og ligger 

det ind i Tethys programmet. 

 
 

Vandmålere og aflæsning af dem. 
Aflæsning af vandure fungerer rigtigt godt. Det er hurtigt og nemt at få måledata samlet 

ind. Vi har 2 måler som vi ikke kan læse fra, men det bliver undersøgt nærmere i år, 

hvad årsagen er. 

Vi vil nu aflæse målerne 4 gange om året, for at følge vandforbruget nærmere. 
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Straarup sagen 
Vi tabte sagen ved retten i Sønderborg, men sagen blev anket. Advokaten som ankede 

sagen, sendte ved en fejl, anken til vestre landsret, hvor den skulle være sendt til retten 

i Sønderborg. Så dommen fra retten i Sønderborg står fast, så pt. skal Straarup kun 

betale fast afgift på ejendoms niveau. Dette er kun gældende for Svend E Straarup. 

Sagen har kostet Vandværket 43.750 i advokat salær + 17.298,51 i alt 61.048,51 kr. 

  

Økonomi 
Vi har nogen forbrugere som ikke får betalt til tiden, hvor Erling må ud og lukke for 

vandet, indtil de har betalt regningen. Vi foreslår forbrugerne hver gang, at de tilmelder 

sig PBS, for at undgå de ekstra gebyr som de bliver opkrævet herfor.  

Det medfører en del ekstra arbejde og kedelige oplevelser, men det er en effektiv måde 

at få vandværkets tilgodehavende ind på. 

 

Sammenlægning. 
Kommer jeg tilbage til under punktet Sammenlægning punkt 5 på dagsorden. 

 

Fremtiden: 
Pumperne, som pumper vand ud til forbrugerne, skal udskiftes. Vi er derfor gået i gang 

med at lave pumpeprøver sammen med Sommersted Øst, hvor vi hver især pumper vand 

ud til øst / Vest området, og hvor der i hver yderste ende bliver målt hvad trykket ligger 

på. Disse tal skal vi bruge til at indkøbe nye pumper som passer til værket i dag. Vi har 

en forventning om at vi samtidig kan spare på el regningen.  

Vi er ved at kikke på et SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning) som er en fælles-

betegnelse for et samlet elektronisk system til styring og overvågning af et automatiseret 

vandværk. Styring af vandværkets processer via computer på værket eller hjemmefra. 

Opsamle flere data fra vandværket og kan lave en bedre overvågning af processerne. 

Forbruger på Storegade skal tilkobles stophane, Omlægning af ledning på industrivej, 

Afbrudt den gamle forsyningsledning under banen. 

Opdatering af ledningsnet program. Tvillum. 
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Bestyrelsen møder, kurser m.v. 
Bent Lund stoppede i bestyrelsen, da han flyttede til Haderslev og undertegnede kom ind 

i bestyrelsen ved sidste generalforsamling, og blev valgt til formand. 

Vi har i årets løb afholdt flere bestyrelses møder, grundet at jeg er ny bestyrelsesfor-

mand, men også fordi vi har haft Straarup sagen, samt sammenlægning af de 2 vandvær-

ker.  

Jeg har deltaget i kursus omkring bestyrelses arbejde samt driftskurser. 

Bestyrelsen har udført den almindelige vedligeholdelse ude og inde på vandværket, afholdt 

det nødvendige antal bestyrelsesmøder og derforuden deltaget i vandværksforeningens og 

regionens arrangementer. 

Til slut skal der lyde en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, specielt til Jens 

Peter tidligere formand, som jeg har sparret meget med i det forløbne år. Lars Krogh 

har valgt at stoppe i bestyrelsen, og vi fra bestyrelsen vil sige tak til Lars for det gode 

samarbejde. Tak til Erling Jessen, Sommersted øst og revisorerne m. fl. for godt sam-

arbejde i året. 
 


