
Generalforsamling 

27. februar 2018

Formands beretning 

2017 har været et år med mange love/bekendtgørelse mv.  

som man har skulle sætte sig ind i.  

Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse som 

trådte i kraft februar 2018. Dette betyder, at hvor vi før 

udtog en begrænset  kontrol på ledningsnettet mhp. 

undersøgelse af  kim, colibakterier, jern- og iltindhold, 

nu skal undersøge for mange flere parametre og ikke kun 

en men to gange om året. Prøven må ikke udtages som en 

flushprøve (dvs. vandet skal løbe mindst i min før prøven 

udtages) men lige med det samme.  Vandanalyser(udvidet 

kontrol incl. pesticideanalyser)  fra afgang vandværk skal 

nu udtages hver andet år(ulige år). Boringskontroller skal 

i lighed med tidligere udtages hver 5. år men analyseres 

for endnu flere pesticider, herunder bl.a. desphenyl-

cloridazon,  

Vandanalyserne fra 2017 er fine, vi analyserede også for 

Despenyl-cloridazon, fra prøven som blev udtaget afgang 

vandværk, den viste 0,04 mikrogram/l, max værdien 0,1 

mikrogram/l  



Pr. 27. maj 2018 træder der en ny 

persondataforordningslov i kraft.  Dette kræver også en 

del administrativ arbejde at få styr på dette. 

 

Vi har over sidst på foråret og først på sommeren kunne 

konstatere et øget vandforbrug, men ikke kunne finde 

utætheden, det viste sig til sidst at være brud på 

hovedledning ud for Ørslevklostervej 76, 

Denne ledning besluttede vi os for at få udskiftet, hvilket 

skete først i september. 

 

Indsatsplanerne for Ørslevklosterområdet, hvorunder vi 

hører, er sendt til høring. Høringsfristen er 14. marts 

2018.   

Der har været en del mødevirksomhed i forbindelse med 

det. 

Vores indvindingsopland er delvis nitratfølsom 

Vandkvalitet  god ingen forureninger  

Arealanvendelse overvejende landbrug  

Indsatser for os  

Bør indvinde skånsomt 

Udsende informationsmateriale 

Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde  

Nitratudvaskningsberegninger  

Opfølgende møde – 1 år  

 

Vi har udarbejdet et nyt regulativ for vandværket, da det 



gamle var fra 1992, skal sendes ind til godkendelse, men 

vi forventer det bliver godkendt, da det er et 

standardregulativ udarbejdet af Private Vandværker. 

 

Vores næste opgave er at få ledningsregistreringen 

digitaliseret, da det også vil blive lovbefalet mener det er i 

2021  

 

Til slut vil jeg sige tak til Peter for pasning af vandværket, 

Tak til Tove og Helmer for revision og tak til bestyrelsen 

for  godt samarbejde  




