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Så er der atter gået et år. Hvad er der så sket inden for vandsektoren i det forgangen 

år. Der er skrevet mange skrækhistorier om vores grundvand i pressen, det har især 

været landbruget, der er blevet skudt på. Der er ingen tvivl om at vi skal passe på 

grundvandet, men med en god dialog, så mener jeg ikke det bør give problemer. I de 

områder GHT henter vandet er der ikke problemer med pesticider, vi har rigtig godt 

vand. Vandanalyserne kan læses på vores hjemmeside. De bliver løbende lagt på, 

således at man hele tiden kan følge med i disse.    

Undergrundsundersøgelse 

Odsherreds Kommune har fået lavet en undersøgelse af undergrunden, for at finde 

ud af hvor drikkevandet er. Ud fra denne undersøgelse er der lavet en indsatsplan 

for grundvandsbeskyttelse. Den forventes at blive behandlet i kommunalbestyrelsen 

(september- oktober) og derefter i offentlig høring (oktober-december) og så 

endelig vedtagelse (primo 2017?)       

Kommunens indsatsplan 

I kommunens indsatsplan har kommunen også indføjet en sikkerheds forsyning.  

Kommunens vil have ringforbindelser mellem vandværkerne, der er forbindelser 

mellem nogle vandværker, det lyder meget fornuftig, men det vil koste mange 

penge.  Drikkevandsbidraget på 67 øre pr.m3 vi betaler på landsplan ophører 31 

december 2017 det har vi talt om i OVR og Kommunen, måske kunne forsætte nogle 

år i Odsherreds Kommune for at dække udgiften på ringforbindelserne, men det er 

ikke på plads. 

Nye regler for godkendelse af takstblad 

Der er kommet nye regler for godkendelse af takstbladet, som vandværkerne skal 

indsende til godkendelse i kommunen. 

1. Beregningsgrundlag for taksterne, herunder også takster ved salg af vand til 

andre vandværker  

2. Regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dsv. Opdelt i særskilte 

drift-og anlægsregnskaber. 



3. Budget for det eller kommende år med særskilte drift-og anlægsbudgetter. 

4. En flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandværkets 

anlæg og hvilke andre større anlægsarbejder, der forventes i de kommende 

årrække, og hvor de forventes.  

5. En redegørelse for de opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække. 

6. Begrundelse for uændret eller ændret takst. 

Der er vandværker der har haft problemer med deres takstblad i år. I GHT har vi 

ikke haft problemer med at få godkendt takstbladet, da vi kunne dokumentere 

det hele. Kommunen har faktisk henvendt sig, og spurgt om de må benytte 

GHT’s ark, hvordan vi beregninger vandtaksten, som inspiration til de andre 

vandværker.  

Nye målere 

Vi har nu udskiftet de første målere område 4og 5 i alt 710 det er gået uden pro-

blemer. Kim er rigtig glad for dem. Han kan nemt registrere, hvis der noget galt, og 

han kan sætte det optiske øje på måleren, for at se forbruget i døgnet.  Det målte 

vandforbrug er igen faldet. Vores egne forbruger har aftaget 94077 m3 en nedgang 

på 2158 m3 OLV har aftaget 52188 m3 en nedgang på 7791 m3. 

Vandspild 

Spildprocenten i ledningsnettet er 8,9% så der skal ikke betales strafafgift. Vi vil 

forsætte med at renoverer ledningsnettet, der er afsat 300.000,00 kr. igen i budget 

for det kommende år. Det vil altid være en bedre forretning, at bruge pengene på 

renovering end strafafgift. 

OLV samarbejdet 

Levering af vand til OLV vil falde det kommende år, da Yderby vandværk får deres 

Osmose anlæg i gang her sidst på året ca.30.000m3.  Der er ikke nogen afklaring på 

hvor meget vand der skal strømme igennem nødforsyningsledningen, for at den kan 

åbnes med kort varsel. Kommunen vil indkalde Yderby og Ebbelykke vandværk for at 

få en afklaring på udgiften til vedligeholdelse af vandledningen, som Ebbelykke ejer 

og derefter GHT  

  



Kloakering i GHT’s område 

Kloakeringen i sommerhusområdet går i gang til næste år. I 2020 bliver Stenstrup 

lyng kloakeret 2021 Tengslemark lyng 2022 Gudmindrup lyng, Det vil selvfølgelig 

medføre meget gravearbejde i områderne. Der er ingen tvivl, Kim vil få meget travlt i 

de år, for helt undgå overgravning af vandledninger kan ikke vi nok ikke. De 

entreprenører der får arbejdet skal sende 2 arbejder på hvert gravehold på 

hygiejnekursus for at håndterer overgravning rigtig. 

 Til slut vil jeg gerne takke vores to medarbejder (Kim og Annelise) og bestyrelse for 

samarbejdet i det forløbende år. 


