
             Korinth Vandværks beretning 2019 
 
2019 var året, hvor Korinth Vandværk havde pumpet vand ud til forbrugerne i 85 år. 
Det var igen et år med mange udfordringer. 2019 vil desværre også blive husket som året, hvor 
vores næstformand, Børge Rasmussen gik bort. Børge nåede at være med i bestyrelsen, i hele 39 
år. Æret være Børges minde.  
 
Korinth Vandværk fik 3 nye ejendomme tilsluttet i 2019. Det drejer sig om Fleningevej 2, 
Fleningevej 3, og Nyløkke 10. Vi er nu 538 andelshavere, med i alt 701 forbrugssteder. I vores 
store forsyningsområde, er der stadig 27 ejendomme med egen brønd, som endnu ikke er 
tilsluttet. Der har i 2019 været flere henvendelser, fra de resterende ejendomme, om en eventuel 
tilslutning. 
 
Årets resultat er et overskud på 85.988kr, ud af en omsætning på 896.916kr.Der er 
brugt mange penge på vandprøver i 2019. Det gode resultat skyldes især de 3 nye tilslutninger. 
Foreløbig er priserne i takstbladet, for 2020, uændrede. Kassereren kommer nærmere ind på 
økonomien, når han gennemgår regnskabet. 
 
Når jeg før sagde, at taksterne foreløbig er uændrede, skyldes det at vi ikke har et godkendt 
takstblad for 2020. Vi er 8 vandværker i Faaborg-Midtfyn kommune som er i denne situation. 
Der er opstået en strid med Kommunen, om retten til at opkræve et fast driftsbidrag pr. 
boligenhed, uden egen afregningsmåler. Korinth Vandværk har ca. 140 af disse lejemål uden egen 
afregningsmåler, så der er mange penge på spil. Energistyrelsen har tidligere udtalt, at 
lovgivningen ikke er til hinder for, at driftsbidraget opgøres pr. boligenhed, selvom det opkræves 
samlet hos ejendommens ejer.  
Faaborg Midtfyn kommune mener noget andet.  
Vores forening, Danske Vandværker, har længe ventet på muligheden for at på prøvet denne 
uenighed af i retssystemet. Det bliver den nu. Skrillinge- Russelbæk vandværk, i nærheden af 
Middelfart, har en lignende sag med en boligforening, som nu skal afgøres i landsretten.  Der 
skulle blive afsagt dom i morgen den 27. marts, og den afgørelse skal vi selvfølgelig rette os efter. 
Skulle denne dom gå os imod, vil det betyde ændrede takster for vores forbrugere.   
 
Siden sidste generalforsamling har vi holdt 5 almindelige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har som 
sædvanlig været repræsenteret ved generalforsamlinger, kurser og møder i både 
vandværksforeningen og vandrådet for Faaborg Midtfyn kommune. Vi har selvfølgelig også 
deltaget i det årlige fællesmøde, for alle vandværker i Faaborg Midtfyn Kommune, som 
miljøafdelingen arrangerer. Her bliver der orienteret om nye regler og love som vi skal forholde os 
til.  
Politikerne fra Teknik og Miljøudvalget er også til stede på dette velbesøgte møde. 
Det er vigtigt at vi er til stede ved alle disse møder, så vi kan prøve at være på forkant med 
tingene.  
 



Korinth Vandværks indvindingstilladelse, som gælder til 2025, er på 107.000 m3. Vi har i 2019, 
pumpet 65.153 m3. ud på ledningsnettet. Til vores forbrugere har vi solgt 61.194 m3. Det betyder 
at vi har et spild på 6,1 %. I 2018 var spildet på 3,4 %.  
I marts måned, var der et ret stort vandbrud i Søboparken, som var medvirkende til spildet. Det 
har stor betydning for bestyrelsen, at alle hjælper os med at opdage disse vandbrud. Mange 
vandbrud bliver fundet af personer på deres daglige gåtur rundt i området. Husk at der er en 
flaske snaps som belønning. 
 
Der bliver hele tiden holdt øje med den daglige udpumpning fra vandværket. 
I starten af hver måned bliver de 15 områdemålere aflæst. Er der flere dage i træk et unormalt 
højt forbrug på ledningsnettet, bliver områdemålerne yderligere aflæst, for at lokalisere det høje 
forbrug. Vi har desværre ikke hele ledningsnettet dækket af områdemålere. Mange vandbrud 
bliver fundet efter at der er sendt en sms til det område, hvor vi har en formodning om at noget er 
galt. Der bliver stadig fundet vandbrud inde i husene, efter det er blevet målt. Det kan blive 
voldsomt 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. Torsdag d. 17. oktober skete der dog et 
sammenfald af menneskelige og tekniske fejl, som gjorde at vores forbrugere var uden vand i ca. 3 
kvarter. Vi måtte åbne for nødforbindelsen fra Faaborg. Den er heldigvis hele tiden klar til brug. 
Korinth Vandværk hjælper også Faaborg ind imellem. Samarbejdet om nødforbindelsen til 
Faaborg, fungerer rigtigt godt.  Det er selvfølgelig ærgerligt at forsyningen svigter kortvarigt, men 
det er heldigvis yderst sjældent at det sker.  
 
Vandværket har 3 boringer, som alle er på Skovvej. Vi er så heldige, at der stadig er masser af godt 
vand i det store magasin, som vi indvinder fra. Det gode vand har dog et ret højt indhold af jern. 
Vandet har en hårdhed på 15, og det betegnes som ret hårdt. I medierne bliver der ofte talt om 
blødgøringsanlæg, men bestyrelsen har ikke planer om at installere sådan et anlæg.  
Når vi hører og læser om de store problemer, andre vandværker har med pesticidrester og andre 
forureninger, skal vi glæde os over at vi indtil nu har undgået det her i Korinth. Inden for det sidste 
år er alle 3 boringer blevet testet for 42 forskellige pesticidrester og der er heldigvis ikke fundet 
noget. 
 
Vandprøverne har været en stor udgift i 2019, men det er der flere årsager til. Vi har haft 
problemer med vandet på Flidsager. Det skyldes et for højt kim tal ved 22gr. Kim er naturligt 
forekommende jord- og vandbakterie, som lever af vandets organiske indhold. Det udløste i 
efteråret 2018, en skærpet kontrol med vandet, men kun på Flidsager. Der blev arbejdet meget på 
at finde årsagen og der blev taget en masse prøver af vandet indtil d. 6. maj 2019, hvor den 
skærpede kontrol blev ophævet.  
Grænseværdierne blev igen overholdt, men desværre fandt vi aldrig årsagen til problemerne. 
I marts 2019 trådte det nye prøvetagningsprogram i kraft, hvor der nu også analyseres for flere 
ting end tidligere. Hele 17 gange har der været taget prøver af vandet i 2019 + en del 
egenkontroller på Flidsager. Rent vand til forbrugerne, er bestyrelsens allervigtigste opgave, så 
udgiften til prøvetagning er nødvendig. Analyseresultaterne kan ses på vores hjemmeside. 
 



Faaborg Forsynings Virksomheder har i en årerække stået for administrationen af årsaflæsninger 
og fakturering til vores forbrugere. Det har givet en del udfordringer.  
Det tog vi konsekvensen af i 2019, hvor vi opsagde aftalen.  
Betalingen af vand til Korinth Vandværk, stod på en faktura sammen med vores forbrugeres øvrige 
betaling til FFV. Mange havde derfor den opfattelse, at Korinth Vandværk var en del af FFV. Det er 
vi ikke. 
Vi har her fra årsskiftet, lavet aftale med firmaet Beierholm, om at udføre arbejdet med at 
administrere årsaflæsning, fakturering og udarbejdelse af årsregnskab. Det betyder at 
henvendelser vedrørende aflæsning og betaling, fremover skal ske til vores kasserer. Vi har også 
besluttet at gå tilbage til halvårlig betaling. Overdragelsen fra FFV til Beierholm, har givet nogen 
problemer, som gør at den første faktura blev lidt forsinket. Det beklager vi. 
 
Fra 2022 skal alle ledningsejeres kort være registreret digitalt. Det har Korinth Vandværks kort, 
været i nogen år. Vores kort over ledningsnettet administreres af firmaet Thvilum. Dette register, 
som kaldes LER, skal alle entreprenører spørge, inden der graves i jorden. Hidtil har bestyrelsen 
selv svaret på disse henvendelser, men fra 2022 skal der skal svares inden for 2 timer. Da vi 
allerede var klar til at svare digitalt, besluttede vi at gøre det fra juli 2019.  
 
Korinth Vandværk har en god hjemmeside. Den bliver opdateret mindst en gang om måneden, når 
områdemålerne er blevet aflæst. Der står rigtig mange oplysninger om vandværket, som er værd 
at vide som forbruger 
Om fremtiden for vores vandværk, er det glædeligt at Solskrænten på Lykkevalg ikke blev lukket, 
som der ellers var fare for. Der bliver dog ikke brugt nær så meget vand som tidligere. Til gengæld 
bliver det måske opvejet af, at Heldagsskolen har taget den gamle Brahetrolleborg skole i brug. 
Det er også glædeligt, at de fleste huse som bliver sat til salg her i Korinth, bliver solgt rimeligt 
hurtigt. Det er godt for Korinth og for vandværkets fremtid.  
 
Bestyrelsen har ikke planer om nogen større projekter på ledningsnettet i 2020.  
Vi overvejer, at gå i gang med at investere i fjernaflæste målere hos forbrugerne, i nærmeste 
fremtid. Vandværksbygningens tag skal have et nyt lag tagpap, når vejret bliver til det, men ellers 
er der ikke planer om andet på selve vandværket i 2020. 
 
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 
 
 
  
 
  


