
Beretning for 2016 –Generalforsamling 2017-04-15. 

 

 

LUMSÅS Vandværk har i 2016 udpumpet 63.064 m3 vand, hvilket er 767 m3 mere 

end sidste år. Heraf er 26.285 m3 leveret til Lundbeck AS. Dette svarer til 41,7 % af 

totalen. 

 

Vandværkets økonomi er set fra bestyrelsens side acceptabel, men heller ikke mere. 

Kasseren vil gøre mere detailleret rede for Vandværkets økonomi. 

 

Vi  har i 2016 fået installeret et nyt system til styring, regulering og overvågning af 

vandværket Det er computerbasseret, så der rundt i systemer er anbrag "meldere", der 

føder oplysninger om anlægets tilstand til en central computerstyring, der bearbejder 

oplysningerne og foretager sig det nødvendige, hvad enten det er styring af pumper 

eller andet eller det er alarmering. Bortset fra at Aage og Niels modtager en del 

overflødige "fejlmeldinger" - f.eks. fordi rentvandsbeholdningen falder mere end 

forventet på det pågældende tidspunkt. Men systemet kan jo ikke foretage en 

menneskelig vurdering af, om afvigelsen er OK; og en "fejlmelding" "for meget" er jo 

bedre end at undvære den vigtige alarm, man ikke får. 

 

Ud over et enkelt tilfælde af for høje kimtal, har vi stort set været forskånet for 

forureninger. Det nævnte tilfælde skete sidste sommer, hvor Odsherred Kommune, i 

modstrid med reglerne, udsendte kogeanbefaling via SMS til dem, der har et 

mobiltelefon abonnement "hjemhørende" i Odsherred. Bestyrelsen har påtalt, at 

varslingen havde nogle uheldige virkninger, da den ikke fulgte reglerne for en sådan 

varsling; men vi er naturligvis enig i, at varsling er af største vigtighed. Iøvrigt mener 

man efterfølgende, at sidste sommers store antal tilfælde (32 lignende tilfælde med 

"for høje kimtal" i Odsherreds 29 vandværker skyldes meget støv i luften. 

"For høje kimtal" giver ikke sygdomsrisiko; men er en indikation for, at der er noget 

galt,. I Lumsås Vandværks tilfælde konstaterede vi i denne forbindelse at beluftningen 

af råvandet ikke fungerede godt nok, hvilket resulterede, at vi fik ombygget 

beluftningsanlægget. Vi kunne dog ikke påvise, at dårlig beluftning var årsag til 

problemerne. I beluftningen blæses der luft i råvandet, så metangassen, der naturligt 

er i råvandet og får det til at lugte som råddent æg, fjernes. I perioden med 

problemerne kunne vi kun anvende vort eget vand i begrænset omfang og måtte som 

erstatning købe vand hos "vandsamarbejdet" (GHT-vand leveret gennem Ebbeløkke 

Vandværks ledning). Dette vandsamarbejde er iøvrigt delvis ophørt ved udgangen af 

2016, fordi Yderby Vandværk er begyndt at afsalte deres eget vand og ikke mere 

behøver opblanding med GHT-vand, for at reducere saltindholdet. En ny aftale med 

GHT og Ebbeløkke er endnu ikke tiltrådt af os. 

 

Vi har i 2016 haft nogle få tilfælde af vandspild, der har givet anledning til diskussion 

om omkostningsdækning, når det sker. Principielt gælder at vandet tilhører 

forbrugere, når spildet sker indenfor skel. Vandspildet incl. afgifter skal altså betales 

til vandværket; men der er i undtagelsestilfælde mulighed for at få afledningsafgiften 

tilbage af Forsyningen; det er bl.a. andet et krav at spildet sker skjult indendørs og at 

skaden udbedres af en autoriseret VVSer. Afgørelsen om tilbagebetaling træffes ikke 

af Vandværket. 

 



Det daglige tilsyn på vandværket varetages som tidligere af to medarbejdere hos 

Lundbeck AS; de rapporterer til Aage Greve. Tilsyn med ledningsnet og boringer 

varetages af Aage Greve i samarbejde med Niels Christoffersen. De tager sig 

ligeledes af  aflæsningen af vore målere, der i de fleste tilfælde kan radio-fjernaflæses 

ved forbikørsel.   

 

Jeg takker bestyrelsen for et godt samarbejde i året. Og specielt en meget stor tak til 

Aage og Niels for ders store arbejde med at få alt til at fungere 

 

Til slut skal jeg minde om at de, der endnu ikke har gjort det, tilmelder sig til vor e-

mail service. 
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