
Årsberetning for 2017 – Tjebberup Vandværk.

Ved sidste års generalforsamling blev bestyrelsen sammensat, så den kom til at bestå af Sonja Mortensen, 

Sisse Tiedt Vestergaard, Valther Vallentin, Jørn Eichner og jeg selv.

Allerede straks efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, således at Sonja blev kasserer, 

Valther blev driftsleder, Sisse fortsatte på posten som sekretær, Jørn blev ansvarlig for it og dermed 

hjemmesiden og jeg selv fortsatte på posten som formand.

Vi har igennem året afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor alt er foregået i god ro og orden.

Vandværket har kørt problemfrit – det skal det jo også, så nyt som det stadig er. Det bliver passet godt af 

vores driftsleder og vi udfører den kvalitetskontrol, som vi har sat os for.

Vi har fået etableret en ny rørledning til afledning af skyllevand fra vores filtre. Som jeg omtalte sidste år, så 

har det tidligere kunne ledes væk ved nedsivning, men det kunne ikke fortsætte, jorden kunne simpelthen 

ikke optage det. Så nu ledes det til en stor drænledning, som løber under Munkholmvej og videre i marken 

og ud i fjorden.

Vi havde nogle store træer på grunden ved vandværket. For ikke at rødderne fra disse træer skulle 

ødelægge vores rentsvandbeholder, har vi fået fjernet dem, så der nu kun er gærs på grunden, som slås 

med passende mellemrum.

Desuden har vi fået repareret hegnet omkring vandværkets grund.

Ledningsnettet har fungeret fint i årets løb – der har kun været et par enkelte brud – 1 på Jeppes Torp og 1 

ved Eriksholm, fordi, der blev gravet hul på ledningen.

V har udført den ledningsrenovering på Dragerupvej fra nr. 1 til og med nr. 20 , som har været omtalt 

tidligere. Det betyder, at disse ejendomme alle har fået en ny stophane og alt gammelt jernrør er sat ud af 

funktion.. Det var en opgave, som i første omgang ikke syntes af så meget, men det viste sig, at det var 

særdeles svært at finde de gamle tilslutninger og at den megen trafik på Dragerupvej faktisk var til meget 

besvær. For at vi med god samvittighed kan sige at denne del af ledningsnettet er op to Day, så regner vi 

med at få renoveret tilslutningerne til de sidste 4 på Dragerup Skovvej her i løbet af foråret.

Vi har udvidet andelshaverantallet med 1 ny sidste år – Eriksholm slot har etableret et nyt stort flis fyr i 

selvstændig bygning – de havde ønsket at få et nyt vandstik til denne ejendom. Så nu er vi 281 

andelshavere.

I 2017 har oppumpet 23350 m3 – det er et fald på 880 m3 i forhold til sidste år. Vi kan her konstatere, at vi 

faktisk bruger mindre vand.

Andelshaverne – altså Jer – I har tilsammen indberettet et forbrug på 23037 m3 – Altså ca. 300 m3 mindre 

end vi har pumpet op – og det svarer meget præcist til den mængde vand, som vi bruger til at skylle vore 

filtre med.



30 andelshavere havde i første omgang glemt at indberette aflæsningen – de fik  så på venlig vis en rykker. 

Det hjalp på det – så der kun var 9, der ikke kunde finde ud af af at aflæse deres måler selv. Det har vi så 

gjort – de får selvfølgelig et gebyr pålagt deres opkrævning.

Og vandets kvalitet har været og er stadig god. Vi får foretaget vores analyser af DonsLab. – et lille 

familieejet laboratorium. I nov. 2017 blev der vedtaget en ny Drikkevandsbekendtgørelse, som trådte i kraft 

her pr. 1/1 2018. Det har betydet for os, at vi har fået lavet et helt nyt analyseprogram, som er blevet 

godkendt af kommunalbestyrelsen. Der har jo været og er stadig meget snak i medierne om beskyttelse af 

vores drikkevand. I 2017 kom en ny pesticide - Desphenyl-chloridazon - på listen. Enkelte vandværker har 

været så uheldige at dette ukrudtsmiddel er blevet fundet i deres vand. Ved den første vandanalyse efter at 

det kom i medierne fik vi testet for denne pesticide – og den viste ingen spor af den.

I anledning af den nye drikkevandsbekendtgørelse, så er den væsentligste ændring nok den, at ny skal 

vandanalysen tages ude på ledningsnettet – altså hos en forbruger. Det kan betyde, at hvis forbrugeren har 

en dårlig installation – forkerte rør/armatur – så bliver vi alle i første omgang bedømt på dette. Vandværkset

skal så godgøre, at vandkvaliteten er god nok – inden den kommer ind til forbrugeren. Jeg kan forestille mig 

at der kan komme en del ballade og diskussion ud af det.

Vores analyseprogram er sammensat ud fra hvor meget vand vi indvinder – det betyder, at der bliver 2 

analyser på værket og 2 hos forbrugerne pr. år og råvandet testes pr. 5.år.

Skattesager for vandværker har der jo også været i pressen år – og det var ikke små beløb der var tale om i 

skat. Men jeg kan berolige jer med ,at det vil ikke ske for Tjebberup Vandværk. Det er kun selskaber, som er 

inde under Vandsektorloven, altså store vandværker som udpumper mere end 200.000 m3 om året, der har

SKAT, som ubuden gæst.

Som jeg nævnte sidste år, så er vi medlem af Holbæk Vandråd – en interesseforening for samtlige 

vandværker i Holbæk Kommune – vi er ca. 36 medlemmer – der er 64 vandværker i kommune. Vi har 

arbejdet med at opbygge en kapital, så vi kan søsætte en kampagne for lukning af gamle ubrugte brønde.

I dag står der mange brønde, som ikke er i brug, men som er en meget stor forureningsrisico for 

grundvandet. Disse skal lukkes på forsvarlig vis af certificeret firma. Det kan koste mellem 10 – og 25.000,- 

kr. Tanken er, at vi så vil opsøge ejerne af alle disse brønde og tilbyde at få dem lukket uden udgift for 

ejeren. Det er den eneste måde, hvorpå det kan lykkes – for hvis ejerne selv skal lukke den, bliver det enten 

ikke gjort pga. prisen eller også bliver det gjort på uforsvarlig vis.

Men det betyder for os, at vi skal til lommerne – og hente 10 øre pr. m3, som så bliver indbetalt til en fælles 

kasse. Det vi fremgå af takstbladet for 2019.

Men på langt sigt betyder det, at vi fortsat kan have bruge grundvandet som det vigtigste levnedsmiddel vi 

har.

Vores hjemmeside er jo nu flot, funktionsdygtig og opdateret.

Jørn  har arbejdet med den og gjort den meget brugervenlig – jeg håber, at I har været inde på den. Her pr. 

25/5 i år træder en ny lov i kraft, som vi også skal tage os af – Persondataforordningen – Jørn vil her lige 

fortælle kort om, hvad det betyder for os.



Jeg vil slutte årsberetningen med at takke bestyrelsen for godt arbejde og samtidig sende en meget kraftig 

opfordring til alle Jer, som endnu ikke har af tid til at aflevere mailadressen til os – få det nu gjort – allerede i

dag.

Tak for opmærksomheden.


