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Lad os først se på

vandkvaliteten



Ingen problemer på 

afgang ved vandværket.



Ingen problemer på 

forsyningsnettet.



Som altid, forhøjede niveauer af ammonium, 

oxygen, phosphor, jern og mangan, som fjernes 

under vandbehandlingen. Nye målinger fra 2020. 

Vores højeste 

boring 

(55 m dyb)

Røde tal betyder at 

grænseværdien for 

behandlet vand er

overskrevet



Ellers er alt perfekt på nær indholdet af methan, som fjernes under vandbehandlingen. De høje værdier 

er kommet i forbindelse med forbedringen af vore boringer.   Nye målinger fra 2020
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Som altid, forhøjede niveauer af ammonium, 

oxygen, phosphor, jern og mangan, som fjernes 
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Vores dybeste 

boring 

(84 m dyb)



Ellers er alt perfekt (på nær methan). Nye målinger fra 2020



Ellers er alt perfekt (på nær methan). Nye målinger fra 2020



Alt I orden fra afgang vandværk. Nye prøver fra 2020







Nye tiltag i perioden 2019 -2020

Vi har renoveret selve vandværket, så

det nu lever op til standarden:

• Ny og bedre indgangsdør

• Afskærmning af sandfilter

• Etablering af omklædningsrum separat fra

vandbehandlingsrummet

• Etablering af automatisk

filterskylningsprogram

• Fjernelse af gammel hydrofor der ikke

længere blev benyttet (tidligere tryktank til

afgangsvand)
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Plasmaskæring af hydrofor

Vi har renoveret selve vandværket, så

det nu lever op til standarden:

• Ny og bedre indgangsdør

• Afskærmning af sandfilter

• Etablering af omklædningsrum separat fra

vandbehandlingsrummet

• Etablering af automatisk

filterskylningsprogram

• Fjernelse af gammel hydrofor der ikke

længere blev benyttet (tidligere tryktank til

afgangsvand)



Vi har renoveret de to hovedstophaner

der findes direkte udenfor vandværket

- og som kan lukke for forsyningen

henholdsvis mod Øst og mod Vest:

• Udskiftning af stophaner

• Etablering af vandmålere der kan

fjernaflæses



Vi lokaliserede i april et vandbrud

udenfor Haregabgaard ved Stien, som

i nogle måneder gav et merforbrug på

over 1 kubikmeter i timen. På grund af

den sumpede grund havde vi ikke

kunnet lokalisere bruddet tidligere.



Fredag d. 14. februar 2020 var det laveste

natforbrug steget fra 1,7 m3/timen til 2,9 

m3/timen
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Det høje forbrug holdt sig indtil vi endelig

lokaliserede bruddet d. 17. april



Fredag d. 14. februar 2020 var det laveste

natforbrug steget fra 1,7 m3/timen til 2,9 

m3/timen

Det høje forbrug holdt sig indtil vi endelig

lokaliserede bruddet d. 17. april

Men hereafter faldt det laveste natforbrug til

0,4 m3/timen. 

Vi har altså haft et konstant tab på over 1 

m3/timen i mange år. 

Nu har vi et virkelig tæt forsyningsnet



Ny underskudt forsyningsledning d. 2/6 2020 

efter reparation af ledningsbrud d. 24/5 2020
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Tusind tak til Kim Oreskov, for at have 

stået for alle forbedringer i det forløbne

år.

Slut på formandens beretning


