Korinth Vandværks beretning 2018
2018 blev igen et år, med flere store opgaver og udfordringer, for vandværkets
bestyrelse. Det vil der nok altid være, for en bestyrelse i et mindre vandværk
som vores.
2018 startede med en rigtig dårlig oplevelse for Korinth Vandværk, og mange af
byens beboere. Her drejer det sig om gravearbejdet med fibernettet. Det var
Vestfyns El-anlæg, som skulle grave fibernettet ned her i Korinth. Gennem
ledningsejer registeret LER, var der blevet spurgt om placering af vandrør og
stophaner. Det varede dog ikke længe før vi blev kontaktet af vores forbrugere,
som kunne se at det var helt galt med stophanerne. Det værste eksempel var på
Gærupvej, hvor man havde skrællet asfalten af, tværs igennem 6 stophaner på
stribe. Vi sendte en sms. ud, og bad alle holde øje med deres stophaner. Det gav
en hel del henvendelser. Det skal retfærdigvis siges at nogen af disse
henvendelser ikke havde noget med gravearbejdet at gøre, men at der var nogen
som ikke vidste, hvor deres stophane er placeret. Der gik rigtigt meget tid med at
holde øje med vores stophaner. Skaderne på vores stophaner er blevet udbedret,
men det var en noget respektløs fremgangsmåde, som Vestfyns El-anlæg
arbejdede på.
Vi fik en ny ejendom tilsluttet vandværket i 2018. Det drejer sig om
Reventlowsvej 3, som dog ligger uden for vores naturlige forsyningsområde. Vi
mistede en tilslutning på Trollesvej 2. Det betyder at vi stadig er 535
andelshavere, med i alt 699 forbrugssteder. Der er ca. 30 ejendomme, med egen
brønd i vores store forsyningsområde, som endnu ikke er tilsluttet.
Årets resultat er et overskud på 31.483 kr., ud af en omsætning på 862.000 kr. Vi
har i 2018 brugt en del penge på Vinkelvej/Flidsager, på grund af problemer
med vandets kvalitet. Mere om det lidt senere. Priserne i takstbladet for 2019 er
uændrede. Kassereren kommer nærmere ind på økonomien, når han gennemgår
regnskabet.
Siden sidste generalforsamling har vi holdt 5 almindelige bestyrelsesmøder.
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 vandværker 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.

Korinth Vandværks indvindingstilladelse, som gælder til 2025, er på 107.000
m3. Vi har pumpet 61.970 m3. ud på ledningsnettet. Til vores forbrugere har vi
solgt 59.932 m3. Det betyder at vi har et acceptabelt spild på 3.4%. I 2017 var
spildet på 1.1%. I 2018 var der især 3 vandbrud, som er medvirkende til spildet.
Alle 3 brud blev fundet af nogen, som var ude at gå en tur, og de blev belønnet
med den lovede flaske snaps. Det har stor betydning for bestyrelsen, at alle
hjælper os med at opdage disse vandbrud. Mange tak for det.
Det ene vandbrud på Sybillesvej, havde vi varslet med sms, efter vi havde været
rundt på den månedlige aflæsning af de 15 områdemålere. Disse områdemålere
er en stor hjælp, hvis udpumpningen fra vandværket pludselig stiger unormalt i
en periode. Gennem de senere år, er der fundet flere brud efter at forbrugerne er
blevet varslet med sms. Nogen af disse utætheder bliver desværre også fundet
under gulvene, inde hos forbrugerne. Da dette vand er blevet målt, kan det blive
rigtigt dyrt for den enkelte. Det kan ikke siges tit nok: Hold øje med din måler.
Vores vandværk på Skovvej kører stort set som det skal. Der har i 2018 ikke
været et eneste stop i udpumpningen, på grund af fejl eller strømsvigt.
Skulle der opstå problemer, har vi jo nødforbindelsen til Faaborg.
Nødforbindelsen er hele tiden klar til brug, hvis det bliver nødvendigt. For at
holde den ren og klar, flytter vi på skift 40 m3. vand hver måned. Dette
samarbejde med FFV fungerer rigtigt fint.
Desværre har vi ind i mellem lidt problemer med at overholde grænseværdien
for Turbiditet, på de prøver som tages på selve vandværket. Tubiditet er vandets
klarhed, som ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje. Ude på ledningsnettet
overholder vi dog grænseværdien. Der arbejdes på at ændre indstillingerne i det
automatiske filterskyl, da problemet burde kunne fjernes i filtreringen af vandet.
Vandværket har stadig 3 boringer, som alle er på Skovvej. Vores vand har et ret
højt indhold af jern, og det kan være en medvirkende årsag, til den forhøjede
turbiditet. Men ellers kan vi glæde os over, at vores vand her i Korinthområdet,
stadig er af høj kvalitet. De sidste par år er der fundet rigtigt mange
Pesticidrester i Danmarks vandværksboringer og mange boringer er blevet
lukket. Her for nylig er der ledt efter ikke mindre end 41 forskellige pesticider i
vores vand og der er heldigvis ikke fundet noget. Mange vandværker har store
problemer med at finde rent vand, så vi skal passe godt på det vand, som vi har
her i området.
Der skulle i 2018 tages 7 planlagte prøver af vores vand. Antallet af prøver er
bestemt efter hvor mange m3. vand der pumpes ud. Prøverne tages på afgangen
fra vandværket og forskellige steder ude på ledningsnettet hos forbrugerne.

I starten af juni måned kom der desværre en overskridelse af grænseværdien for
kimtal ved 22 gr. Prøven var taget på Flidsager 20. Der har gennem årene været
taget en del prøver på Flidsager 20 uden nogen overskridelser. Kim ved 22 gr. er
naturligt forekommende jord- og vandbakterier, som lever af vandets organiske
indhold. Det er sjældent sygdomsfremkaldende, men det giver vandet dårlig
holdbarhed. Embedslægen, og kommunen som er tilsynsførende, var orienteret
fra starten.
Ledningen på Flidsager er jo udskiftet i starten af 2017, så i første omgang
regnede vi med at det var en fejl og at en omprøve ville vise sig at være i orden.
Det var den ikke. Flidsager er koblet på Vinkelvejs forsyningsledning og ender
blindt på Flidsager 22. Problemet kunne komme langvejs fra. Der blev taget en
del prøver forskellige steder på både Vinkelvej og Flidsager. Der blev taget
prøver for kim ved 22 gr. rundt i Korinth og på selve vandværket. Alle var uden
forhøjet kimtal. Det var kun i den bagerste ende af Flidsager, at der var en
overskridelse. Det hele blev nok også forværret, af den voldsomme varme
sommer. En prøve der blev taget i august, viste at vandet på Flidsager 22, havde
en temperatur på 21.3 gr.
Vi gravede ned til ledningen og sendte en rensegris igennem, både på Vinkelvej
og Flidsager. Dette foregik under et tryk som viste at forsyningsledningen var
tæt. Ledningen blev desinficeret og skyllet igennem, men uden det ønskede
resultat. Kommunen forlangte nu skærpet kontrol af vandet på Flidsager 20 og
22. Det vil sige at der skal tages en prøve hver måned, indtil problemet er løst.
Med de ekstra prøver vi selv har bedt om, er der taget mere end 25 prøver af
vandet på Flidsager og Vinkelvej siden starten af juni måned.
I december måned blev alle kontraventiler hos forbrugerne på Flidsager og
Vinkelvej skiftet. Der var en enkelt som var defekt, og de efterfølgende prøver
blev bedre. Vi har fået lavet, så ledningen kan skylles ud, både på Flidsager og på
Vinkelvej. Hvis ledningen skylles ud i dagene op til en prøvetagning, er vi under
grænseværdien, men om det er nok til at løse problemet ved vi reelt ikke endnu.
Næste skridt kan blive, at sende et kamera gennem ledningen, for at se om der er
noget rensegrisen ikke fik med ud. Vi beklager meget de gener det har givet
forbrugerne på Flidsager og Vinkelvej. Vi har aldrig prøvet noget lignende, og
det er virkelig en stor udfordring, som vi står med på Flidsager.
Den 8 marts i år, trådte et nyt kontrolprogram i kraft for Korinth Vandværk.
Sammen med kommunen, er der udpeget 8 adresser på ledningsnettet, hvor
prøverne skal tages fremover. Der skal selvfølgelig stadig tages prøver af afgang
vandværk og de enkelte boringer. Der er lavet en risikovurdering af de lokale
forhold, ud fra det kendskab man har til forurenede grunde. Den gode nyhed er,
at man ude hos forbrugernes taphane, nu igen først skal tage prøven når vandets
temperatur er stabil og vandhanen er rengjort.

En stor udfordring og opgave i 2018, som det er gået rigtigt godt med, var da
loven om persondataforordningen trådte i kraft d. 25 maj 2018. Det var en stor
opgave for en vandværksbestyrelse at få det på plads, men vi er så heldige at
have en i bestyrelsen som kunne klare det. Der kan læses mere om dette på
vores hjemmeside.
Vi mener selv at Korinth Vandværk har en god hjemmeside. Den bliver
opdateret mindst en gang om måneden, når områdemålerne er blevet aflæst.
De seneste analyser af vandet kan ses på hjemmesiden. Der står rigtigt mange
oplysninger om vandværket, som er værd at vide som forbruger.
Vi oplever desværre et stigende problem med vores forbrugere. Hvert kvartal
må vi sende en del rykkerbreve og lukkevarsler, på grund af manglende betaling.
Det har igen været nødvendigt at lukke for vandet hos et par forbrugere.
Om fremtiden for vores vandværk, må vi erkende at det er lidt bekymrende hvad
der sker med Solskrænten, som er en af vores største forbrugere. Vi må håbe at
skoler og institutioner her i området klarer sig godt, til gavn for os alle her i
Korinth. Bestyrelsen vil gøre alt hvad vi kan for at bevare Korinth Vandværk,
som her i 2019 har pumpet vand ud i 85 år.
Bestyrelsen har ikke planer om nogen større projekter på vandværk eller
ledningsnet her i 2019.
Tak til bestyrelsen for 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

