
Klippinge Vandværk 

Generalforsamling den 20. marts 2018 

Bestyrelsens beretning.

Velkommen! 

Det år vi kan se tilbage på har - som vi har vænnet os til - været et år med 

en stabil forsyning med vand af god kvalitet. Der har ikke været 

afbrydelser af forsyningen.  

Der har ikke været reparationer på pumper eller andet udstyr, men vi har 

fået udskiftet styringen til vores udpumpning, da den var begyndt at være 

ustabil. 

Vi fik – som jeg også nævnte sidste år - renoveret den ene boring og 

monteret et nyt foringsrør. Og vi kan glæde os over at de problemer der 

var med indsivning i boringen er løst. 

Nødforbindelsen mellem Store Heddinge og Strøby Egede har ikke været i 

brug til nødforsyning af de store vandværker. Men ledningen er i stabil 

drift med levering til forbrugere ved skel mellem vandværkerne, så 

nødforsyning kan starte uden varsel. 

Den automatiske overvågning af vandværkets drift og opsamlingen af 

driftsdata fungerer fortsat tilfredsstillende så vi får en rapportering om 

hvordan driften har været og mulighed for at gribe ind og forebygge 

problemer. Det var f.eks. her vi kunne se at styringen af udpumpningen var 

ustabil og vi kunne så reparere den i stedet for at vente til den brød 

sammen. 

De elektroniske vandmålere fungere fortsat fint og det er bekvemt at kunne 

fjernaflæse dem. Vi vil prøve igen at kigge på mulighederne for permanent 

aflæsning via faste antenner, så man hele tiden kan følge sit forbrug. Men 

det er uvist hvor godt de forbedrede systemer vil fungere hos. 

Vi søgte i januar 2016 kommunen om fornyelse af vores 

vandindvindingstilladelse og vi fik i juli 2016 en ny tilladelse, hvor der 

dog var en række vilkår, som vi ikke ville acceptere og foreslog ændret. 



Der har kun været lidt dialog om tilladelsen i 2017, men vi venter på nyt 

udspil fra kommunen. En årsag til forsinkelsen er usikkerhed om krav til 

rensning af filterskyllevand og betaling for afledning af det rensede vand. 

 

Kommunen har dog insisteret på at vi får tinglyst en 10 m beskyttelseszone 

omkring boringen på vandværket. Vi har accepteret at gøre det, selvom det 

ikke efter vores mening vil have nogen betydning. 

 

I den nye tilladelse vil der være krav om rensning af vores filterskyllevand 

og vi har regnet med en investering i et bundfældningsbassin, som vi ville 

lave i de gamle filtre, som ikke bruges mere. Men indtil der er afklaring 

om de vilkår vi vil få har vi besluttet ikke at foretage os mere. 

 

Vandrådet har overfor Stevns Spildevand gjort indsigelse mod 

fastsættelsen af takster for udledning af filterskyllevand, da vi ikke mener 

de er fastsat på et korrekt grundlag. 

 

Vi nedsatte som bekendt taksterne for levering af vand i 2016 og da vores 

egenkapital kun falder lidt på grund af det vil vi indtil videre holde fast i 

de lave takster. 

 

Vi har udpumpet 89,9 m³/døgn i gennemsnit.  Det er et fald på 3,0 m³/døgn 

i forhold til 2016. 

 

Ledningstabet er fortsat lavt. I 2017 blev det beregnet til 0,9 %. 

 

Den total udpumpede mængde var 32.912 m³ (En fald på 1.082 m³ i 

forhold til 2016) og heraf solgte vi 664 m³ til Magleby og Store Heddinge . 

 

El forbruget pr. leveret m³ var næsten uændret 0,475 kWh. En lille stigning 

på 0,6 %. 

 

De vandanalyser der er lavet viser at vores vand er i orden. Da der sidst på 

sommeren var meget presseomtale af fund af et nyt pesticid i vandboringer 

fik vi lavet ekstra analyser og heldigvis var der ikke spor af chloridazon i 

vores vand. 

 

BAM i det udpumpede vand er på et stort set uændret niveau. Resultaterne 

af måling af BAM i boringerne i 2017 viser at indholdet i boringen inde i 



vandværket er faldende på meget lavt niveau og at indholdet i boringen 

ude på marken fortsat er på grænsen af hvad der kan måles. 

 

I maj i år træder den nye persondataforordning i kraft og det vil betyde en 

del ændringer og besvær for en lille virksomhed som et vandværk. Målet 

med det er at beskytte følsomme personoplysninger som vi måtte have. Og 

det er sådan set fornuftigt nok, men de krav der stilles er omfattende og 

omstændelige og alt skal dokumenteres på skrift. 

 

En konsekvens vil være at vi får en ny hjemmeside, som bliver kombineret 

med et arkiv hvor alle vandværkets dokumenter kan gemmes på sikker vis. 

 

 

Tak til øvrig bestyrelse, John og revisorer. En særlig tak til Peter for hans 

17 år som medlem af bestyrelsen. Vi kommer til at mangle en til at bestyre 

hjemmesiden, men det må vi løse når vi skifter leverandør. 


