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Referat: 

Ad. 1:  Meddelelser fra formanden 

a) Djurs Vand har ansøgt Syddjurs kommune om tilladelse til etablering af to nye 

indvindingsboringer i vores forsyningsområde. 

Vi har fremsendt høringssvar til kommunen. Se bilag. 

På trods af dette har Kommunen valgt at meddele Djurs Vand tilladelse til de to boringer i 

vores forsyningsområde. Se bilag. 

Formanden har forgæves forsøgt at komme i kontakt med chefen for kommunens natur og 

miljø – afdeling. Han vender ikke tilbage på vores henvendelser. 

Formanden har kontaktet advokat fra Dansk Vandværker vedrørende denne sag. 

Kommunens vandforsyningsplan indeholder ikke forbud mod at andre får tilladelse til at 

lave boringer i vores forsyningsområde, men der er usikkerhed omkring de økonomiske 

konsekvenser hvis ”fremmede” boringer sænker vandstanden i området i en grad hvor vi 

får problemer i vores boringer. 

Formanden sender et brev til kommunen i denne forbindelse og beder om en afklaring på 

de økonomiske konsekvenser andre boringer kan have for vores vandværk. 

b) Vandkvaliteten i vores drikkevand er fortsat af god kvalitet. Der er ikke påvist PFAS i 

forbindelse med de vandprøver der er udtaget i henhold til lovgivningen. 

Mængden af Desphenyl-chloridazon og Arsen er faldet i boring 3 og er fortsat ikke i 

nærheden af grænseværdierne. 

For eksempel viste mængden af Desphenyl-chloridazon 0,012 mikrogram/l hvor 

grænseværdien er 0,10 mikrogram/l. 

c) I forbindelse med fastsættelsen af næste års takstblad skal vi have de historisk høje 

elpriser med i vurderingen. Mere om dette under Økonomisk status. 

d) Processen omkring levering af vand til Tirstrup vandværk er under opstartet. 

Vi forventer at levere lidt vand til fortynding af deres drikkevand så de kan komme under de 

lovbefalede grænseværdier. 

Den elektroniske Siemens måler, der er placeret i målebrønden, er i stykker hvorfor der 

etableres en analog måler. Herudover monteres en kontraventil, så der ikke kan løbe vand 

fra Tirstrup til os. 
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e) I forbindelse med planlagte eller ikke planlagte svigt i forsyningsspændingen til vandværket 

kan der være behov for at etablere et nødstrømsanlæg. Claus arbejder på dette. 

f) I forbindelse med BNBO er status som i foråret. Kommunen har fejlagtigt indberettet alle 

vores forbrugsmålinger til Miljø- og Fødevarestyrelsen, som hørende til boring 3.  

På trods af at de har erkendt fejlen og flere henvendelser fra os, har de endnu ikke rettet 

fejlen. 

Ad. 2 Driftsrapport fra vandværket 

 Claus fortæller, at Vandværket kører godt og leverer vand i en god kvalitet. 

Der er etableret målere på boring 1 og 2 svarende til eksisterende måler på boring 3. 

Boring 3 leverer mindst. 

Der er i alt udpumpet 25.948 m³ i de første 10 måneder af 2022. Vi har tilladelse til 

udpumpning af 50.000 m³. 

I flere målerbrønde er udført reparationer af ventiler, der ikke har lukket helt. Herudover har 

det været nødvendigt at skifte nogle håndtag, der har været brækket. 

Der er udtaget de lovpligtige vandprøver. Her kan nævnes, at der hverken hos forbrugere eller 

på vandværket er påvist PFAS. Generelt ligger vi langt under gældende grænseværdier. 

I forbindelse med eventuel etablering af nødstrømsanlæg på vandværket, er undersøgt 

nødstrømsanlæg fra 3 leverandøren. Undersøgelserne fortsætter. 

Ad. 3 Status for igangværende arbejder 

 Ingen igangværende arbejder 

Ad. 4 Økonomisk status 

Anette kan fortælle at vi fortsat har en god økonomi og har mulighed for at klare eventuelle 

uforudsete udgifter. 

I forbindelse med fastlæggelse af næste års takstblad, har Anette og Doris set på den 

fremtidige økonomi. Set i lyset af blandt andet de meget høje elpriser, der har bevirket at 

driftsomkostning i 2022 er steget med ca. 28.000 kr. i forhold til tilsvarende periode i 2021, 

fremlægger de et forslag til en mindre takstforhøjelse. 

Da vandværket har en sund økonomi og et overskud, der kan modstå eventuelle udfordringer, 

beslutter bestyrelsen, med baggrund i den aktuelle situation i samfundet, hvor mange er 

presset økonomisk, at alle takster for 2023 skal svare til taksterne for 2022. Altså ingen 

forhøjelser. 

Ad. 5 Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 11. februar 2023 kl. 10:00. 

Ad. 6  Eventuelt 

Intet at bemærke 


