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2020 blev på mange måder et år med store udfordringer for bestyrelsen. 
Coronaepidemien har selvfølgelig påvirket bestyrelsesarbejdet, men desværre vil 
2020 også blive husket som året hvor vores kasserer Christian Ermose gik bort. 
Christian nåede at være med i bestyrelsen 16 år, hvoraf han var kasserer de sidste 
14 år. I en årerække var Christian også bestyrelsesmedlem i foreningen af Danske 
Vandværker. Æret være Christians minde. 
 
Coronaen har haft stor indflydelse på muligheden for at afholde de nødvendige 
bestyrelsesmøder. Myndighedernes anbefalinger og restriktioner skal overholdes. 
Det lykkedes os dog at holde 5 bestyrelsesmøder i 2020. 
Stort set alle møder i Vandværksforeningen og Vandrådet blev aflyst. 
Kursusaktiviteter blev aflyst. Kommunens årlige fællesmøde med alle vandværker 
blev aflyst. Vi plejer at deltage i alt dette. Man forsøger at holde digitale kurser, men 
det er begrænset hvor meget vi har deltaget. Selv om meget foregår digitalt, er der 
også mange ting i vandværksbranchen som skal indhentes, når vi forhåbentlig får en 
normal hverdag igen.  
 
Korinth Vandværk fik 1 ny ejendom tilsluttet i 2020. Det drejer sig om Sollerupvej 3. 
Vi er nu 546 andelshavere med i alt 696 forbrugssteder. I vores store 
forsyningsområde er der stadig 25 ejendomme med egen brønd. I 2020 har der igen 
været flere henvendelser fra disse ejendomme, om eventuel tilslutning. 
 
Årets resultat er desværre et underskud på 116.601 kr., ud af en omsætning på 
924.836 kr. Resultatet skyldes især en del ekstra udgifter, i forbindelse med at vi d. 
31/12-2019, stoppede samarbejdet med FFV. Foreløbigt er priserne i takstbladet, for 
2021, uændrede. Kassereren kommer nærmere ind på økonomien, når han 
gennemgår regnskabet. 
Arbejdet med at administrere årsaflæsning, fakturering og udarbejdelse af 
årsregnskabet, udføres nu af revisorfirmaet Beierholm. Samarbejdet med FFV 
fungerede ikke og det viste sig da også at der var mange ting som skulle rettes op. 
Overdragelsen fra FFV til Beierholm, gav mange udfordringer og har været meget 
tidskrævende. Da vores kasserer samtidig blev alvorligt syg, måtte vi også skifte ud 
på denne post. Vi mener helt sikkert at det har været indsatsen værd, og at vi nu har 
styr på antallet af forbrugere og hvad målerstanden er hos forbrugerne. Mange har 
fejlagtigt troet, at Korinth Vandværk var en del af FFV.   
 



At priserne i takstbladet er uændrede, skyldes den langvarige retssag som nu skal 
afgøres i Højesteret. Korinth Vandværk er ikke direkte involveret i retssagen, men 
afgørelsen får betydning for vores måde at opkræve fast driftsbidrag fremover. Det 
drejer sig om retten til at opkræve et fast driftsbidrag, for lejligheder uden egen 
måler. Foreningen Danske Vandværker, som hjælper Skrillinge-Russelbæk vandværk 
ved Middelfart, vandt sagen i Landsretten. Dommen blev apelleret, og skal nu 
endelig afgøres i Højesteret. Vi har indsendt et takstblad for 2021 til kommunen, 
som skal godkende vores takster. Miljøafdelingen i Faaborg-Midtfyn kommune er 
helt uenig med vores og 7 andre vandværkers takstpolitik, som ligner det retssagen 
handler om. Vi har intet hørt fra kommunen og det betyder at takstbladet fra 2018 
stadig gælder.  
 
Korinth Vandværks indvindingstilladelse, som gælder til 2025, er på 107.000 m3. Vi 
har i 2020, pumpet 64.738 m3 ud på ledningsnettet. Til vores forbrugere har vi solgt 
59.217 m3. Det betyder at vi har et lidt højt spild på 8,5%. I 2019 var spildet 6,1%. 
Der har været et par vandbrud, og vi har også skyllet hele ledningsnettet ud i 2020. 
Dette skyllevand er ikke blevet målt. Vi gør meget for at forhindre spild på 
ledningsnettet, men med ca. 40 km. forsyningsledning vil vi opfordre alle vores 
forbrugere til at hjælpe os med at opdage disse vandbrud. Husk at der er en flaske 
snaps som belønning.  
 
Vandværket har 3 boringer, som alle er på Skovvej. Vi har heldigvis masser af godt 
vand i det store magasin, som vi indvinder fra. Når vi hører og læser om de store 
problemer som andre vandværker har med pesticidrester og andre forureninger, 
kan vi glæde os over at vi indtil nu har undgået det her i Korinth. Der er testet for 42 
forskellige pesticidrester og der er heldigvis ikke fundet noget. Fra juli 2021 skal alle 
vandværker screenes for stoffet Trifluor eddikesyre (TFA). Stoffet er fundet i mange 
boringer landet over. Udgiften til prøvetagning er en betydelig post i regnskabet, 
men garantien for rent vand til forbrugerne, er bestyrelsens vigtigste opgave.  
 
Der er i 2020 taget 6 prøver af vores gode vand. 4 prøver er taget ude på 
ledningsnettet hos forbrugere, på nøje udvalgte udvalgte adresser. 1 prøve er taget 
på selve vandværket og der er taget prøve af Boring 1.Der har i 2020 ikke været 
nogen overskridelser af grænseværdierne for drikkevandet. Vi følger et 
kontrolprogram, som er lavet sammen med kommunens miljøafdeling. Resultaterne 
af disse vandanalyser kan ses på vores hjemmeside. 
 
Vores vandværk på Skovvej kører stort set som det skal. Der har i 2020 ikke været 
nogen driftsstop. Der har i årets løb været lidt alarmer fra det automatiske filterskyl, 



men det kan løses med justeringer. I starten af året måtte vi investere i en ny 
computer på vandværket. Den bruges til at følge driften på selve vandværket. 
Gennem denne computer kan man også følge og ændre indstillinger på vandværkets 
drift hjemmefra. Det blev pludselig yderst relevant med coronaens indtog. Skulle vi 
blive ramt af sygdom og dermed isolation, kan vandværket styres via nettet. I juni 
måned fik vi lagt nyt tagpap på vandværksbygningen. 
 
Det før omtalte og forliste samarbejde med FFV, gælder dog ikke vores fælles 
nødforbindelse. Ledningen holdes hele tiden ren og klar, så der kan åbnes hvis det 
bliver nødvendigt. Nødforbindelsen bruges også ved planlagte reparationer, hvor 
man dermed kan begrænse området, som skal lukkes ned. Vi har ikke noget 
økonomisk mellemværende omkring vandet, som bruges til nødforbindelsen. 
Måleren kan måle begge veje og dermed bytter vi, så den står på nul ved årsskiftet. 
 
I mange år har Gærup VVS, stået for arbejdet på ledningsnettet. Firmaet blev i 2019 
solgt til Odense firmaet Nitotek. Vi valgte at give det en chance, men i foråret 2020 
forlod den sidste af de gamle medarbejdere Nitotek. Det betød at lokalkendskabet 
til vores ledningsnet var væk. Hansen og Pedersen er reparatører på selve 
vandværket. Firmaet er lokalt og derfor besluttede vi at lade dem overtage arbejdet 
på ledningsnettet. Hansen og Pedersen har stor erfaring og tilknytning til mange 
vandværker. 
 
Brandhanerne på vores ledningsnet ejes og vedligeholdes af Beredskab Fyn. De 
senere år er der blevet udviklet nyt udstyr til brandslukning, som gør at mange 
brandhaner er blevet overflødige. Brandhaner som ikke bliver brugt og vedligeholdt, 
udgør en stor forureningsfare på ledningsnettet. Kort før årsskiftet blev de sidste 
unødvendige brandhaner taget væk. Udgiften til dette, er betalt af Beredskabet. 
Beredskabet har bevaret 3 brandhaner i vores område. Vandværket har overtaget 
nogen af de resterende brandhaner, som skal bruges ved ledningsskyl. 
 
Som tidligere nævnt, har vores kasserer har haft en hel del at se til i 2020.  Vi er nu 
gået tilbage til halvårlig udsendelse af fakturaer. Vi oplever desværre et stadig 
stigende problem med, at vores forbrugere ikke får betalt til tiden. Der bliver 
udsendt alt for mange rykkerbreve og lukkevarsler. I juli måned måtte vi lukke for 
vandet hele 5 steder. Det er aldrig sket før. Det værste er, at man slet ikke reagerer 
på lukkevarslet. Rykkergebyr, lukkegebyr og genåbningsgebyr er ofte dyrere, end 
det som skyldes for vand.    
 



Vi forsøger hele tiden at holde vores hjemmeside opdateret. I starten af hver måned 
bliver der aflæst områdemålere, hvorefter vi skriver på siden hvordan 
driftssituationen er, i forhold til ledningsbrud. Det er også på hjemmesiden at man 
kan tilmelde sig vores sms- tjeneste. Den bruges hvis uheldet skulle være ude med 
driftsforstyrrelser eller i værste fald en forurening. Vi skal opfordre til at alle bliver 
tilmeldt vores sms-tjeneste.   
 
Ledningsnettet, og især stophanerne, trænger til en del opmærksomhed de 
kommende år. Vi har ellers tidligere haft udskiftning af målere højest på ønskelisten. 
I forbindelse med manglende betaling for vand, har vi enkelte steder været 
udfordret med at lukke for vandet. Vi har en del stophaner, som ikke kan findes og 
andre går i stykker når der drejes på dem. I de pågældende tilfælde med manglende 
betaling, graver vi dog ned omgående og får det lavet. 
For den enkelte forbruger er det også vigtigt, at man ved hvor stophanen er i 
tilfælde af reparationer, som kræver at der er lukket. Husk at man selv har ansvaret 
for jordledningen, på egen matrikel. Mange stophaner bliver dog med tiden væk, 
under græs og jord. Vi skal opfordre til at man holder sin stophane fri. Vi er ved at 
lave en plan for, at få efterset og fundet alle stophaner, inden vi går i gang med at 
udskifte målerne. 
 
Vi har dog også et par strækninger på forsyningsledningerne, som trænger til at 
blive udskiftet. Det drejer sig om Kaj Lykkesvej og noget af Reventlowsvej.  
Alt dette er forbundet med store udgifter, så det skal gøres i den rigtige rækkefølge. 
 
2020 har på mange måder har været et hårdt år for os alle. Her i Korinth kan vi dog 
blandt andet glæde os over, at det stadigt er muligt at sælge sit hus. Der er handlet 
24 ejendomme i 2020, som er tilsluttet vandværket. Det er godt for byen og det er 
rigtigt godt for Korinth Vandværk, at det stadig er attraktivt at bo her. Korinth 
Vandværk har alle betingelser for at være selvstændigt, i forhåbentlig mange år 
endnu. Vi har en størrelse, hvor det bør være økonomisk muligt. Vi har masser af 
godt vand. Vi har et vandværk som blev renoveret i 2014, og som fungerer fint. Det 
der nok bliver den største udfordring, er at få nogen til at påtage sig 
bestyrelsesarbejdet.  
 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, trods de svære betingelser i 2020. 
 
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. 
 



Korinth d.7/2-2021    
Claus Hansen 
 
 
    
 
 
 
 

 
 


