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Beretning for året 2017. 
Produktion.   
Vandværket har produceret 35994 i 2017. 33.716 m³ i 2016. Stigning på 2.278 m2 

 

Vandværket og Ledningsnettet.  

Af ny investering af ledningsnettet, er der lavet en omlægning ved industrivej 8, hvor 

ledning under Hallen er omlagt, og ført rundt i kanten af vejen. Det medførte ekstra 

udgifter, da de gamle ledninger blev koblet af, viste det sig at nogle huse på Storegade 

ikke længere havde vand. Her måtte Erling og Klaus så i gang med at lave en hurtig 

nedgravning af ny ledning fra Storegade og ind til de berørte huse. Gamle ledning under 

banen, er koblet af på den vestlige side af banen. 

Vi har haft ledningsbrug ved Grønnevang, som har sivet i nok en måned. Brud på Engvej 

På Ingenørvej har ledt efter eksisterende ledning for at koble den med den nye omlagte 

ledning.  

Kemic har derudover været for at foretage det årlige eftersyn. 

Fastpris aftale på strøm. 

Tvillum har været og lavet opmålinger, så vi nu opfylder de nye LER regler om digital 

ledningsnet som træder ikræft i 2019 

 

Vandkvalitet og tilsyn. 

Der er sket meget i 2017 med hensyn til vandkvaliteten. Vi fik sidst i september påbud 

fra Haderslev om at få foretaget en Screenings-prøve. Agrolab fik taget denne prøve og 

vi modtog resultatet den 6 november 2017, hvor vi har en overskridelse for Desphenyl-

Chloridazon på 0,18, hvor grænseværdien er 0,1. Vi lukkede øjeblikkelig værket og blev 

forsynet med vand fra Sommersted Øst. Den 8 november omdelte vi en infofolder til alle 

forbruger, samt informeret på WWW.Sommersted.dk under nyheder. 

Der er flere vandværker i Haderslev kommune, som er ramt af Desphenyl-Chloridazon 

overskridelser. 

Vi har haft møder med Haderslev Kommune og for at vi kan få rent vand, skal vi lave en 

ny boring, og vi skal ned i ca. 110 meters dybde. Her kommer vi ned i Ribe formationen 

som skulle indeholde godt rent vand. 

Der er kommet ny drikkevandsbekendtgørelse, så Haderslev Kommune har udarbejdet en 

ny drikkevandsbekendtgørelse, som medfører at de prøver som skal tages i fremtiden, 

bliver mere omfattende og dyrere. Endvidere skal vi udpege 4 prøvetagnings steder ved 

slutforbruger, hvor Agrolab skal kunne foretage vandprøve. Prøvetagningsstederne skal 

ændres over tid, således at det sikres, at hele forsyningsområdet er dækket ind inden 

for en årrække. Disse skal, set over en årrække sikres, at prøven udtages på forskellige 

tider af året, så årstidsvariationer kan indgå i vurderingen af vandets kvalitet. 

 

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

 

http://www.sommersted.dk/
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Vandmålere og aflæsning af dem. 
Vi vil nu aflæse målerne 4 gange om året, for at følge vandforbruget nærmere. 

 

Ny retsag på Fast afgift. 
Virksomheden Som Invest har anlagt sag ved retten i Sønderborg. Ejerne af Som Invest 

er Henrik Petersen, Klaus Mathiesen og Søren Dyhrberg Jørgensen. 

Sagen føres af Danske Vandværker for Sommersted Vest Vandværk og er U/B for os. 

 

Sammenlægning. 
Sammenlægning er sat i bero indtil retssagen er afgjort. 

 

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. 

 

Fremtiden: 
Der venter os investeringer i det nye år. 

Som tidligere nævnt skal vi have lavet en ny boring. 

Pumperne, som pumper vand ud til forbrugerne, skal nu udskiftes. 

Der skal installeres et SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning) som er en fællesbe-

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

vandværk.  

Gennemgået ledningsnettet med Erling og lavet en liste over åbne punkter for renovering  

af ledningsnettet 

Persondata forordning træder ikraft til maj 2018.  

Fået dispensation til midlertidig udpumpning ved Haderslev kommune / Embedslægen indtil 

ny boring er oprettet. 

 

Bestyrelsen møder, kurser m.v. 
Lars Krogh stoppede som kasser og vi har fået Tina Rafn ind bestyrelsen, ved sidste 

generalforsamling, hvor hun blev valgt til kasser. 

Vi har i årets løb afholdt 6 bestyrelses møder  

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,tak til Erling Jessen, 

Sommersted øst og revisorerne m. fl. for et godt samarbejde. 
 


