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2017 blev igen et år med mange opgaver og udfordringer for bestyrelsen. 
Bestyrelsesarbejdet har desværre været præget af urimeligt meget alvorlig sygdom i 
bestyrelsen, og dens nærmeste familie. 
 
Vi fik en ny ejendom tilsluttet vandværket i 2017. Det drejer sig om Gærupvej 18. 
Desuden fik vi tilsluttet 3 nye lejligheder i ejendomme, som allerede er tilsluttet 
Korinth Vandværk. Vi er nu 535 andelshavere, med i alt knap 700 forbrugssteder, 
hvor der betales fast afgift. Antallet af forbrugssteder varierer, da huse bliver brækket 
ned, og især nye lejligheder kommer til. Der er ca. 30 ejendomme, med egen brønd i 
vores store forsyningsområde, som endnu ikke er tilsluttet. 
 
Årets resultat er desværre et underskud på 18.715,75 kr., ud af en omsætning på knap 
900.000 kr. Der har været en del uforudsete udgifter i 2017. Det drejer sig blandt 
andet om ekstra vandprøver og udskiftning af stophaner. Priserne i takstbladet for 
2018 er uændrede. 
Kassereren kommer nærmere ind på økonomien, når han gennemgår regnskabet. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi holdt 5 almindelige bestyrelsesmøder. Der har 
også været holdt mange møder i forbindelse med opgaver, som ikke kræver at hele 
bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen har som sædvanligt  været repræsenteret ved 
generalforsamlinger, kurser og møder i både vandværksforeningen og vandrådet for 
Faaborg Midtfyn kommune. Kommunens teknik og miljøudvalg har også holdt det 
årlige fællesmøde, for alle vandværkerne i kommunen. Der kommer hele tiden ny 
lovgivning og regler, som vi skal forholde os til. Det er vigtigt at være tilstede ved 
alle disse møder, så vi kan prøve på, at være på forkant med tingene. 
 
Vandværkets indvindingstilladelse, som gælder til 2025, er på 107.000 m3. 
Afregningstidspunktet er fra 2017 flyttet en måned frem, så vi har på 11 måneder,  
pumpet 57.163 m3. ud på ledningsnettet. Til vores forbrugere har vi solgt 56.529 m3. 
Det betyder at spildet på ledningsnettet i 2017, var på kun 1,1 %. I 2016 var spildet 
på 6,1 %. Det er den laveste spildprocent i 20 år, og måske den laveste i vandværkets 
historie. Vi har ikke haft nogen større vandbrud i 2017, og området har heldigvis ikke 
været ramt af større ildebrande. Vand fra brandhanerne regnes som spild på 
ledningsnettet. 
 
Efter den store renovering af vandværket i 2014, har vi brugt meget tid og mange 
penge på ledningsnettet. Det har nu vist sig, at give resultat i forhold til spild. 
Geografisk dækker vi et meget stort område, med ca. 40 km. forsyningsledning. 



De senere år har der været en del store og dyre vandbrud på Flidsager, så i februar 
2017, startede vi på en udskiftning af forsyningsledningen. Alle stik og jordledninger 
blev trykprøvet og alt er nu tæt i det område. Udpumpningen på selve vandværket 
følges dagligt, og det er især udpumpningen om natten der holdes øje med. Ved 
normal drift skal der være perioder om natten, hvor der ikke pumpes vand ud. Er der 
ikke det, kan det være tegn på et ledningsbrud. 
 
Vi har nu 15 områdemålere som aflæses fast hver måned. Disse målere giver en 
alarm, hvis der har været et unormalt forbrug i området den sidste måned. 
Viser den daglige aflæsning på vandværket tegn på et vandbrud, kører vi ud til 
områdemålerne og tilslutter et såkaldt optisk øje til computeren. Her kan vi se 
udpumpningen time for time 30 døgn tilbage. Finder vi noget unormalt, sender vi en 
sms til området. De fleste gange viser det sig at være en utæthed inde hos en 
forbruger, men dette arbejde er til gavn for os alle. Der er dog stadig store områder, 
som ikke er dækket af områdemålerne, så det er meget vigtigt, at alle hjælper os med, 
at holde øje med ledningsbrud. Opdager man et ledningsbrud, belønnes det med en 
flaske snaps. 
 
Som noget helt nyt, fik vi sidste år lagt vores kort over forsyningsledningerne ud på 
internettet. Det gør det noget nemmere at bruge kortmaterialet. Foreløbig er det kun 
bestyrelsen og de personer der arbejder på ledningsnettet der har adgang til kortene.  
Som vandværk, med et ledningsnet i jorden, er vi forpligtet til at være med i 
ledningsejer registret, også kaldet LER. Alle entreprenører som skal grave i jorden, er 
forpligtet til at indhente LER oplysninger inden der graves. I dag udleverer vi disse 
oplysninger manuelt.. Fra 1 juli 2019 træder en ny lov i kraft, og senest 2022 skal alle 
ledningsejere være registreret digitalt. Kravet er at alle graveforespørgsler skal kunne 
hentes inden for 2 timer. Med vores digitalisering af kortene, er vi godt i gang med at 
opfylde endnu et krav fra myndighederne. 
 
Der er i 2017 taget 7 planlagte prøver af vores gode vand. Antallet af prøver er 
bestemt efter hvor mange m3. vand der pumpes ud. Der er taget 5 prøver forskellige 
steder på ledningsnettet, og 2 prøver er taget på afgang fra vandværket. Alle 7 prøver 
overholder kravene til drikkevand. En af årsagerne til at vandværket blev renoveret i 
2014 var, at de gamle åbne sandfiltre havde svært ved at overholde grænseværdierne 
for jern, mangan og især turbiditet. Turbiditet er kort fortalt vandets klarhed. Disse 
grænseværdier er ikke længere et problem at overholde. De seneste 2 analyser af 
vandet, kan altid ses på vores hjemmeside. 
 
Hen over sommeren fyldte Chloridazon og Desphenyl-Chloridazon  rigtigt meget i 
medierne. Pesticidet er tidligere blevet brugt som sprøjtemiddel af gartnere og 
landmænd. Her på Fyn var det især vandværker på nord og vest Fyn som var hårdt 



ramt, efterhånden som der blev taget prøver. Det var ikke et pesticid som indgik i den 
normale drikkevandskontrol. Faaborg Midtfyn kommune mente ikke, at vi skulle tage 
prøver for Chloridazon, men vi besluttede at gøre det for, at vi forhåbentlig kunne 
berolige vores forbrugere. I starten af oktober blev prøverne taget direkte af råvandet 
i vores 3 boringer. Det var selvfølgelig med stor spænding resultatet kom, men 
heldigvis var der ikke tegn på Chloridazon. Vi har stadig noget rigtigt godt vand her i 
Korinth og det skal vi passe godt på. 
 
Den 27 oktober 2017 er en ny drikkevandsbekendtgørelse trådt i kraft. Det betyder at 
der skal tages flere prøver på ledningsnettet. Der skal også tages prøver på 
forbrugernes taphaner, uden at den er flamberet og at vandet har løbet, så 
temperaturen er stabil. Det er helt galt. Det kan ikke være rigtigt, at vandværket har 
ansvaret længere end til måleren. Vi kan ikke vide hvad vandhanen har været udsat 
for inden prøven tages, men det bliver vandværkets ansvar at bevise at vandet var i 
orden før måleren. Denne bekendtgørelse vil helt sikkert give flere udgifter til 
prøvetagning. 
 
Vores vandværk på Skovvej kører rigtigt godt. Vi havde dog et strømsvigt om natten 
den 20 september, som stoppede udpumpningen. Da det heldigvis var om natten, var 
der nok ikke så mange der opdagede det. Skulle der opstå et længerevarende problem 
på vandværket, har vi en rigtig god nødforbindelse til Faaborg. Nødforbindelsen er 
lavet, så vi også kan hjælpe FFV. Nødforbindelsen er hele tiden klar til brug. For at 
holde den ren, flytter vi på skift 40 m3.vand hver måned. Vi har et rigtigt fint 
samarbejde med FFV om denne nødforbindelse, som giver en stor  
forsyningssikkerhed. 
 
Noget der har fyldt rigtigt meget i bestyrelsesarbejdet de senere år, er kommunens 
årlige godkendelse af vores takstblad, som også kan kaldes prislisten. Det skyldes at 
Faaborg Midtfyn kommunes  miljøafdeling tolker Miljøministeriets vejledning, for 
fastsættelse af takster for vand, helt anderledes end resten af landets kommuner.  
Det de tolker anderledes, er vores ret til at opkræve fast årlig afgift for lejeboliger 
uden egen afregningsmåler. Som de fleste andre vandværker i kommunen, har 
Korinth Vandværk altid opkrævet denne afgift for lejeboliger. I vores 
forsyningsområde er der ca. 160 lejeboliger, som tilsammen giver vandværket en 
indtægt på 130.000 kr. i fast årlig afgift. Denne faste afgift på 800 kr. betaler alle  
andre boligenheder. Da salget af vand falder år for år, ville det have givet store 
økonomiske udfordringer, hvis kommunen fik ret i deres tolkning af  
vandforsyningsloven. Midt i oktober kom der så en afgørelse fra Energistyrelsen. 
Den slog fast, at vandforsyninger godt må opkræve fast afgift for lejeboliger uden 
egen afregningsmåler. Hvor har der været brugt urimeligt meget tid de sidste 3 år på, 
at holde på vores ret til denne vigtige indtægt. 



 
Sidste år kom der ny lovgivning, som betyder at et vandværk ikke må have selv en 
lille formue, uden at der er lavet en redegørelse for hvad pengene skal bruges til. Der 
er nu sat tid på hvor lang tid man skal måle hvile-i-sig-selv princippet, og den er sat 
til 5 år. Vi har lavet en investeringsplan for vores lille formue på knap 2 mil. kr. Når 
man snakker om vores vandværk, med så mange km. rør gemt i jorden, og at man kan 
risikere at skulle finde et nyt sted til en boring, ja så kan 2 mil.kr. hurtigt blive brugt. 
Selvfølgelig skal et vandværk ikke spare en kæmpe formue op, men det kan blive 
hårdt arbejde, hvis man i fremtiden skal ud at låne penge til renovering og nye 
investeringer. Denne investeringsplan danner også grundlag for godkendelse af 
takstbladet. Vores 5 årige investeringsplan kan ses på vores hjemmeside. 
 
Vi er nødt til at komme med en alvorlig opfordring. Da alle forbrugere skulle aflæse 
og indberette tallene fra deres vandmålere d. 30-11, var der igen mere end 10% af 
vores forbrugere der ikke fik det gjort til tiden. Aflæsningskortet kom ca. d. 1-11 og 
alle havde modtaget en sms om aflæsningen. Ifølge regulativet har man pligt til at 
overholde denne aflæsning. Bestyrelsen brugte meget tid på at indhente de 
manglende aflæsninger. Fremover bliver vi nødt til at gøre mere brug af de gebyrer, 
vi har krav på ifølge vores takstblad. Prisen for manglende aflæsning er 500 kr. i 
gebyr. Vi oplever desværre også et stigende problem med dårlige betalere. Der bliver 
sendt en del rykkerbreve og lukkevarsler ud. Det sidste års tid har det været 
nødvendigt at lukke for vandet hos enkelte forbrugere. Det er ikke spor sjovt at være 
nødt til at lukke for vandet, men det virker. 
 
Som det fremgår af beretningen, vælter det hele tiden ind med nye regler og love. Det 
med at hente vandet op her i Korinth, og sende det ud til forbrugerne, er heldigvis 
uden de store problemer. Det må dog aldrig blive en sovepude. Med nedsivning af  
rester fra gødning og sprøjtemidler, kan tingene hurtigt ændre sig. 
Bare det at følge med og opfylde myndighedernes krav, er hele tiden en kæmpe 
udfordring. Her den 25 maj træder den meget omtalte persondataforordning i kraft. 
Det er ret omfattende for et vandværk at leve op til de nye krav om sikkerhed. 
Almindelig sund fornuft er ikke nok længere. Med god hjælp fra foreningen, Danske 
Vandværker, er bestyrelsen heldigvis selv i stand til at lave det arbejde. Det vil 
fremgå af vores hjemmeside, hvordan vi griber det an. 
 
Bestyrelsen har ikke planer om nogen større projekter på vandværk eller ledningsnet 
her i 2018. 
 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 
 



Til sidst, vil jeg med håbet om at vi kan blive ved med at levere noget godt og rent 
vand, takke alle der har ydet en indsats for Korinth Vandværk i det forløbne år. 
Claus Hansen. 
 
 
 
 
  
 
 
 


