
Beretning 2017 

 

Driftsmæssigt har 2017 været roligt, der har ikke været driftstop i året, selvom der har været arbejdet på 

boringer. 

Hele året 2017 har der været arbejdet på dels SRO anlæg og anlægsarbejder omkring boringer, herunder at 

opføre boringer til jordoverfladen, så servicering af boringer er mere effektiv. 

Ved boring 1 viste vandkvaliteten ikke at være i orden så der måtte således afværge pumpes. En god 

månedstid blev der udpumpet, indtil midt i Dec hvor analysen var OK og boring kunne tilsluttes. 

Begge boringer kører pt, og kan overvåges sammen med udpumpning på SRO anlægget. 

 

Der er ikke tilgået nye forbrugere i 2017, der mangler kun 8 ejendomme som ikke er tilsluttet. 2 ejendomme 

er udmeldt/nedlagt, flere kommer nok til. Konkurser/dødsbo. 

 

Med hensyn til Vanløsegård, afventede Vandværket et udspil fra Sorø kommune. Dette kom i apr måned, da 

man konstaterede at vandstanden i naboens fiskesø svandt. Så kom der gang i sagerne. 

Et møde på Sorø rådhus med Vandværket Gårdejer Kim Knudsen og Chr Holt fra Kommunen blev afholdt 

Gårdejer mente ikke at vandværket kunne levere vandet i de mængder, men blev dog pålagt at aftage vand fra 

Nyrup Vandværk, samt at etablere en buffertank og installere tilbageløbssikring. 

Vandværket kan konstatere at gården aftager vand, udpumpning steg med 40-50%, men kan dog sagtens 

levere disse mængder. 

 

Ved aflæsning her ved årsskifte, kunne alle målere læses,  

Kamstrup afprøver nye aflæsningssystemer, net aflæsninger som gør det muligt at opfange brud hos 

forbrugere. Uden held. 

Nyrup Vandværk har en aftale med Sorø Forsyning om aflæsning ved år skifte, og til den latterlige pris af 

10,15 kr pr aflæsning, der dog steget til 10,20 og kun de steder der er tilsluttet kloak, andre får vi ikke 

betaling for, men skal aflevere aflæsning. 

Holbæk forsyning har betalt, for de målere, i deres område, uden vrøvl. 

Hvordan så det så ud statistikken. Der er udpumpet 54977  indtil 31-12-2017 . der er aflæst 51874 m3 og det 

giver tab på 3103 m3 svarende til 5,64 % tab hvor det var på 7,9%, sidste år   Fordelt…………… 

 

Vandkvaliteten stadig i top. 

En ny pesticid/bakterie er dukket op flere steder i landet. Mest om Fynske gartnerier, men også ved 

roedyrkning i 50érne blev der anvendt denne gift. Så går landet mere eller mindre i amok, boringer er/skal 

lukkes, der iværksættes krav om undersøgelse på alle vandværker, til trods for at både sundhedsstyrelse og 

miljømyndigheder, konstaterer at der ikke er sundhedsfare for at drikke vandet. Senere er der kommet krav 

om yderligere 3 analyser der skal undersøges for. Hvem skal betale, det skal vi selv.  

  Derfor slapper vi ikke af, analyseprogrammer kører videre.  Et nyt analyseprogram er på vej fra 

Kommunen. 

Nyrup Vandværk har bibeholdt Højvang Labatorium. 

Her på vandværket er vandet så rent,  det er mindre end 1mml pr 100 ml (ikke målelig) så det holder sig 

indenfor lovgivningen. 

. Man kan følge med på Vandværkets hjemmeside om kvalitet.   www.nyrupvand.dk Man kan også se et 

mere detaljeret vandanalyse på GEUS Jupiter analyseprogram 

 

Det rumler på Borgen om privatisering af vandværket, at det skulle drives som virksomhed, der er åbenbart 

mistro til hvile i sig selv princippet.! 

 

 

Krav om uddannelse kursus er gennemført. Hygiejne Driftleder Kvalitets m.v. 

Vandværkerne skal jo nogenlunde præcisere ledningers placering. LER systemet Her er vi godt kørende med 

GEOGISS ledningsprogram, som tidligere vist. 

Vandværket afgiver hele tiden ledningspåvisning via systemet.  

Hjemmesiden opdateres jævnligt, når der er vigtigt nyt, alarmering om driftsstop m.v. aktuelle ting kan 

studeres her regnskab vandanalyser flyttemeddelelse m.v. forslag til emner her modtages. 

Generalforsamling er også annonceret i Sorø Avis forrige tirsdag og selvfølgelig på hjemmesiden.  

Det er vigtig at vandværket har dit rigtige mobilnummer, idet systemet også skal anvendes hvis der er en 



pludselig forurening og vandet skal koges m.v. men også anvendes ved driftsstop, ledningsarbejder m.v. 

 

At man a jour fører alarmsystemet SMS, det kræver som tidligere nævnt, at den enkelte meddeler ændringer i 

mobilnummer eller mail add. 

 

Det blev på sidste gen. Vedtaget at give vandværkets bestyrelse beføjelse til at, arbejde på en mulighed for at 

Stenlille på en eller anden måde overtager Vandværkets drift, uden egentlig sammenlægning. Idet en 

sammenlægning stiller Stenlille Vandværk i den situation at, man overstiger 200.000 m3 udpumpning. Og 

herved bliver underlagt Vandsektorlovgivningen, med en masse krav og bøvl. 

 

 

 

Personligt syntes jeg, at det ville være synd og skam at overdrage et så moderne Vandværk, med en solid 

økonomi. Som i senere kan se. Det er i alle henseender et super firma, Lønnen er dog ikke noget at skrive 

hjem om. Men dette kan en ny bestyrelse rette. 

Jeg kan kun anbefale stillingen, selvom det kan være øretævernes holdeplads, er der også positive ting, at 

vedligeholde sin IT rutine, at kunne levere rent vand til brugerne.  Og det er jo ikke nødvendigvis en mand 

der kræves. En udd. kontordame der går hjemme på halv tid ville også være perfekt. 

. Tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde i året, vi har dog ikke holdt så mange møder, så ingen er 

overbebyrdet her. Tak forét 

   Dette skulle være ordene for det herrens år 2017 

 

 


