
Klippinge Vandværk 

Generalforsamling den 19. marts 2019 

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. Men vi har for en gangs 

skyld haft et par nedbrud i teknikken, som har gjort at vi har måttet have 

vand fra Store Heddinge. Men nødforsyningsforbindelsen har vist sin 

berettigelse, så den længst varende ikke varslede afbrydelse  af 

forsyningen har være mindre end ½ time. 

De har været nødvendigt at udskifte en af pumperne der pumper vand ud 

til forbrugerne og der var en føler i rentvandstanken, som skulle udskiftes 

og var svær at få leveret. 

Nødforbindelsen mellem Store Heddinge og Strøby Egede har ikke været i 

brug til nødforsyning af de store vandværker. Men funktionen blev 

afprøvet  med  godt resultat i november. 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. Vi har nu fået en APP til smartphone, så det er nemt at se 

hvordan vandværket fungerer lige nu. 

De elektroniske vandmålere fungerer fortsat fint og det er bekvemt at 

kunne fjernaflæse dem. Vi har besluttet at vi vil investere i vores eget 

aflæsningssystem og aflæse målerne hvert halve år. Derefter vil vi udsende 

regning på det foregående halvår forbrug og ophøre med at opkræve á 

conto for forventet forbrug. Det betyder at alle forbrugere får mindre 

regninger i april, da det kun er årsopgørelsen for 2018 der skal betales. 

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 ikke været dialog om tilladelsen i 2018, 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. 

Vi har dog accepteret Kommunens krav om tinglysning af 10 m zone om 

boringen i vandværket og vores naboer har også accepteret dette. 

 

Der er kommet en ny bekendtgørelse med krav til analyseprogram. Vi 

afventer udspil fra Kommunen for at få fastlagt et nyt analyseprogram. 

Indtil da arbejdes der efter det gamle program. 

 

Vi har fået ny leverandør af vandværket hjemmeside og håber at den 

tilfredsstillende. Men vi slet ikke fået nogen reaktioner fra forbrugerne. 

 

Vi har fået 5 nye forbrugere i 2018, da det lille vandværk hos BP Vinduer 

er blevet nedlagt. Der er også kommet en ny forbruger på Råhovedvej i 

februar og der kommer snart en på Bjergvej. 

 

Vi har i mange år haft et lille stykke jord på 600 m², som vi ikke kan 

bruge, da det mangler forbindelse til vandværkets grund. Vi har valgt at 

sælge det til vores nabo. 

 

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 92,0 m³/døgn i gennemsnit.  Det er en stigning på 2,1 

m³/døgn i forhold til 2017. 

 

Ledningstabet er fortsat lavt. I 2018 blev det beregnet til 1,4 %. 

 

Den total udpumpede mængde var 33.681 m³ (En stigning på 769 m³ i 

forhold til 2017) og heraf solgte vi 1.539 m³ til Magleby og Store 

Heddinge . Og vi købte 2.453 m³ de andre vandværker. 

 

El forbruget pr. leveret m³ var 0,518 kWh. En lille stigning på 9 %. Det 

skyldes en fejl på en affugter, som først blev opdaget sent. 

 



De vandanalyser der er lavet viser at vores vand er i orden. Vi har fået 

lavet analyser for de ”nye” pesticider, men heldigvis har vi ikke fundet nye 

forureninger. 

 

BAM i det udpumpede vand er fortsat på et faldende niveau og langt under 

grænseværdien.  

 

Tak til øvrig bestyrelse, John og revisorer.  


