
  ÅRSBERETNING KORINTH 
VANDVÆRK 2021  

År 2021 har været omvæltningens år for Korinth vandværk da den hidtil længst siddende formand er gået på 

efterløn og derfor også har valgt at træde tilbage som formand for vandværket. Claus Hansen er stadig en fast 

del af vandværkets bestyrelse, men nu i positionen som næstformand. I overgangen til ny formand har Claus 

Hansen fungeret som mentor til den nye formand og er derfor blevet aflønnet i den henseende.  

Ved generalforsamlingen i 2021 blev en større del af bestyrelsen udskiftet, Otto Flamand og Kurt Sindberg valgte 

efter mange års tjeneste at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet og ind trådte, Claus Jessen, jeg selv Ulrik 

Kristoffersen og Kim Larsen blev valgt ind som 1.suppleant. På det efterfølgende bestyrelsesmøde udtrådte Niels 

Erfurth af bestyrelsen, og Kim Larsen indtrådte i bestyrelsen. Niels Erfurth vikarierede som kasserer til 31. 

december 2021. 

Året der er gået, har budt på mange udfordringer her i blandt at Covid-19 stadig har været iblandt os og 

besværliggjort planlægningen af bestyrelsesmøder i starten af året. På trods af dette er det lykkedes at afholde 5 

bestyrelsesmøder indenfor årsskiftet og to møder efter årsskiftet til 2022. Bestyrelsens medlemmer har deltaget 

i generalforsamling for Vandrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune og i et møde omkring BNBO arrangeret af 

branche- og interesseorganisationen Danske Vandværker. Møderne har været afviklet i begrænset omfang og 

derfor er har det ikke været muligt at deltage i samme antal møder som ved foregående år.  

Indvindingstilladelsen for Korinth Vandværk er gældende indtil 2025 og er på 107.000m3 om året. I 2021 har vi 

pumpet 63.945m3 vand ud på ledningsnettet og herfra er der solgt 58.108m3 til forbrugerne. Det betyder at vi i 

år har haft en forholdsvis høj spildprocent på 9,1%. Den høje spildprocent skyldes de mange vandbrud vi har 

oplevet i løbet af året.  

Grundet den hårde frost i februar 2021 er der opstået en lang række ledningsbrud i 1.kvartal. Resten af året var 

heller ikke fritaget fra ledningsbrud blandt andet et større brud på Reventlowsvej. De mange brud er også den 

primære grund til en høj spildprocent for på 9,1%. 

Bestyrelsen og vandværket arbejder hårdt på at reducere antallet af ledningsbrud, men med ca. 40km 

ledningsnet er det en større opgave.  

 Økonomisk har vandværket også kunne mærke de mange ledningsbrud og derfor er årets resultat desværre 

endt med et underskud på 82.583kr ud fra en omsætning på 863.689kr.  

Takstbladet for 2021 har været det samme som de foregående år stadig på baggrund af at Faaborg Midtfyn 

kommune ikke har ønsket at godkende dem takstpolitik som en række af kommunens vandværker benytter.  

Sagens kerne ligger i at vandværkerne opkræver et fast bidrag pr boligenhed uanset om boligenheden afregnes 

direkte med vandværket eller igennem en fælles måler. Det betyder typisk at det er lejeboliger det primært 



drejer sig om. Sagen har været i Højesteret og dommen udfald var til fordel for vandværkerne. Selv efter 

domsafgørelsen, accepterede FMK ikke dommen og man ønskede ikke at rette sig efter afgørelsen. Faaborg-

Midtfyn kommune bestilte herefter en ekstern advokat om at gennemgå sagen. Advokaten gennemgik sagen og 

har anbefalet FMK til at anerkende højesteretsdommen og godkende takstbladet fra Ferritslev. Korinth 

Vandværk har stået i samme situation som Ferritslev og derved ser det nu ud til at et nyt takstblad for 2022 kan 

blive godkendt. Bestyrelsen i KVA har det som en primær opgave at få opdateret og godkendt et nyt takstblad 

for 2022.  

 

Vandværkets 3 boringer er uændrede og ligger fortsat på Skovvej i forbindelse med selve vandværket. Vi har 

forsat været forskånet for fund af pesticider i drikkevandet og arbejder hårdt på at det forbliver med at være 

sådan. Vandet er blevet testet 5 gange i 2021. Der er taget 4 prøver ude hos forbrugerne og 1 prøve er taget på 

selve vandværket. Prøverne har i alle tilfælde overholdt grænseværdierne. Prøvetagningen af vandet følger et 

kontrolprogram som er lavet i samarbejde med kommunens miljøafdeling. Resultaterne af prøverne kan ses på 

vores hjemmeside under fanen Vandkvalitet.  

 

Vandværket på skovvej har kørt fornuftigt i løbet af året, dog blev vi opmærksom på gentagende fejl på 

frekvensomformerne til udpumpningspumperne. Fejlene blev undersøgt og det blev fastlagt at fejlen lå i selve 

pumpedelen af pumperne. Pumperne har været i drift siden 1995 og man må erkende at disse har udtjent deres 

levetid. Til bestyrelsesmødet i november blev det besluttet at udskifte de tre gamle pumper med 3 nye Grundfos 

pumper. De nye pumper blev installeret i januar 2022.  

Flowmålerne til måling af den udpumpede vandmængde har været til kontrol og service og er nu tilbage i drift 

og klar til en ny årrække.  

 

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt mellem FMK og Sydfynske veteran jernbane blev vandværket bedt om 

at komme med et høringssvar da jernbanen løber tæt op ad vores boringer. Der blev lagt op til fra kommunens 

side at kontrakten var identisk med en gamle kontrakt. Da vandværket modtog den nye kontrakt, stod det dog 

klart at den sprøjtefrizone der løber langs med banelegemet fra stationen mod skoven var blevet reduceret 

kraftigt. Vi har fra vandværket side taget dette op og ved en kontrol af strækningen blev vi opmærksom på at 

veteranjernbanen har sprøjtet ulovligt næsten 400meter inden i den sprøjtefrizone. Der blev udarbejdet et 

høringssvar og indsendt til kommunen på trods af absolut minimum af høringsfrist. På baggrund af en rapport 

overindvindingsområder udarbejdet for Faaborg-Midtfyn kommune ønskede vandværket at udvide den 

sprøjtefrizone til 3500meter fra stationen. Dette blev ikke godkendt af kommunen, dog blev den sprøjtefrizone 

lagt til 1000meter fra hovedvejen i stedet for 500meter fra vandværket som først fremlagt.  

Bestyrelsen i Korinth Vandværk er fortsat ikke tilfredse med at den nye kontrakt tillader brug af sprøjtegifte i de 

næste 20 år. Derfor vil vi opsætte et krav på at Faaborg-Midtfyn kommune og Veteran jernbanen kommer med 

en redegørelse hvert andet eller tredje år på hvad der er blevet gjort for at finde et alternativ til sprøjtemidler.  

Der bliver derudover også brugt sprøjtemidler på stationsområdet og dette vil vi også se nærmere på i 2022. 

Området ejes af naturstyrelsen og er derfor ikke en del af kontrakten mellem jernbanen og FMK.  



 

I 2021 har der ikke været nogle større planlagte anlægsarbejder, men det blev vedtaget at gå i gang med 

udskiftning af forsyningsledningen på Reventlowsvej mellem Lykkevalg og Immerkærvej. Den nuværende 

forsyningsledning af en af de ældste på ledningsnettet, ført i stålrør og har været en af de store syndere i forhold 

til de mange ledningsbrud i 2021. Den nye forsyningsledning vil ikke som den gamle være ført i hovedvejen, men 

blive ført langs med hovedvejen ud for Dagli’Brugsen, ind mellem Brugsen og det gamle mejeri og derfra ført i 

skel langs mejerigrunden og op til Immerkærvej. Gravearbejdet udføres af Korinth Entreprenøren og selve 

rørledningen udføres af Vandværkets faste VVS-samarbejdspartner Hansen og Pedersen. Anlægsarbejdet 

forventes udført i medio 2022.  

 

Til sidst vil jeg sige tak til alle medlemmer i bestyrelsen både nye og gamle for en god modtagelse og tak for de 

mange timer der bliver lagt i arbejdet med at sikre en god vandforsyning. Specielt tak skal gives til vores nu 

afgående kasserer Niels Erfurth for at have udført et enormt stykke arbejde i sin tid i Korinth Vandværks 

bestyrelse. Niels takker som Claus Hansen heller ikke helt af som en del af Vandværket da han har sagt ja til at 

revidere regnskabet i det kommende år. Tusind tak.  

 

Korinth 20/03 2022 

Ulrik Kristoffersen  

 

 

 

 

 

 


