
Årsberetning for Rinkenæs Vandværk 2019 
Indledningen 
  
Der er gået et år siden vi holdt den ordinære generalforsamling, og det har været et hektisk år, men 
spændende og til tider meget udfordrende. 
  

Nøgletal 
  
Vi har 647 forbrugere, har udpumpet 74.036 m3 vand i år og har faktureret 66.431 m3, så det svarer til et 
spild på 10,27%, som desværre ligger i den høje ende. Vi er kommet til at betale strafafgift af 180 m3. Vi må 
konstatere at vi ikke er kommet i mål endnu. 
  

Økonomi 
  
Det har været et yderst tilfredsstillende år med et + på 524.000 kr. som vores kasserer senere vil komme 
ind på, selv om vi også har brugt en del penge sidste år. 
  

Vandkvaliteten 
  
Vi har med tilfredshed kunnet konstatere at vi i år igen har haft rigtig gode resultater. 
Husk I kan altid følge vores vandkvalitet inde på vores hjemmeside. 
  

Vandværket 
  
Der er sidste år ikke lavet forbedring på værket, da vi ikke vil bruge for mange penge på værket, når vi skal 
bygge et nyt. Der har i 2019 være tilsyn fra Kommunen og der var vurderingen: 
  

Generelt   
Selvom vandværket er af ældre dato, er bygningen løbende vedligeholdt. Den fremstår i acceptabel stand. 
  

Rum med åbne filtre   
Omkring de åbne filtre fandt den tilsynsførende flere steder edderkoppespind, som forsigtigt skulle fjernes. 
Det er gjort. 
  

Rentvandstank   
På vandoverfladen i rentvandstanken lå der puds fra betonloftet. Inden næste tilsyn skulle det fjernes, og 
det er gjort. 
  

Snak om nye boringer 
Vi fik en god snak om boringer. Den gamle boring (DGU nr. 169. 71G) som ikke anvendes længere skal ifølge 
indsatsplanen sløjfes. En åben boring så tæt på en aktiv indvindingsboring vil altid medføre en øget risiko i 
forhold til grundvandet der indvindes. 
Hvis vi skal lave en ny boring, vil de på det kraftigste anbefale at vi borer ned til det dybe 
grundvandsmagasin, som også DGU nr. 169. 767 indvinder fra. Dette grundvandsmagasin er bedre 
beskyttet end det terrænnære magasin som vores anden boring (DGU nr. 169. 576) indvinder fra. 
Vandbehandlingen er også lettere, når det vand der indvindes fra de forskellige boringer har samme 
karakter. 



  
Der har fra Vand Schmidt side også været det årlige eftersyn på værket, og her var der heller ikke det helt 
store at bemærke. Dog har vi nød-repareret en af vores spindlere og håber på, at det holder. Ellers er det 
en udgift på 100.000 kr. vi snakker om. 
  

Ledningsnettet 
  
Vi har i år haft 3 vandbrud 
 
1. på Nederbyvej som var på privat grund. 
2. På Lyshøj som var på privat grund. 
3. På Vårhøj som var ved en stophane. 
  
I år har vi også få lavet vores 2 distrikts brønde og dem skal vi nok få stor glæde af. 
  
På Vårhøj/Lyshøj/klokkevej har Sønderborg forsyning været i gang med at lave kloakering og her må vi rose 
Entreprenøren vi var med fra dag 1 og det kørte uden problemer. 
  
  

Vandspild 
  
Når vi pumper mindst vand ud er det om natten, hvor vi ligger mellem 0 – 400 l/time. Dette besværliggør 
arbejdet med at finde et vandbrud og derfor har bestyrelsen besluttet at tage det løbende, når bruddet 
bliver stort nok til at kunne findes. 
  
Allerede i januar i år har vi aflæst vores måler igen og vores spild på 9 % er stadigvæk ikke godt nok. 
  

Forbrugere 
 
Der har i år ikke være nogen nye tilslutninger til værket, og det er det første år vi har skullet køre med vores 
nye kontrolprogram.  
  

Bestyrelsen 
  

Der har i år været afholdt en del ekstra bestyrelsesmøder I forhold til vores byggeprojekt og vi har været til:   

• vandværksmesse i Fredericia.   

• Der har været 1 repræsentantskabsmøde i vandrådet i Sønderborg Kommune  

• koordineringsmøde med alle Sønderborg Kommunes byggesagsbehandlings-instanser  

• 2 bestyrelsesmedlemmer har vært på kursus i vandværks økonomi  

• Temadage ved Kamstrup 
  

 Nyt vandværk 
 
Da jeg stod her for et år siden, sagde jeg, at vi ville gå i gang med at bygge efter påske. Som de fleste nok 
har bemærket, er det ikke sket. 
 



Først løb vi ind i nogle politiske problemer, som skulle overvindes og derefter kom der en indsigelse fra en 
af naboerne. Vi fik et godt møde med naboen og fik rettet planen til og han trak indsigelsen tilbage.  

Der er nu gået 18 måneder siden vi fik tilbud på et nyt vandværk, og som I nok alle ved, bliver tingene 
dyrere med tiden, men heldigvis er vi blev reddet af en billigere rente og derved bliver projekt kun 3000 kr. 
dyrere om året i forhold til de forbedringer, vi har indarbejdet i det. 

Bestyrelsen har valgt at tegne en ekstra forsikring i hele bygge fasen på det nye vandværk.  

 

 
  

Generelt 
 
Det har været et travlt år selvom vi ikke kom i gang med at bygge det nye vandværk med møder med 
Sønderborg forsyning, politikerne og forvaltningen, men på intet tidspunkt har der fra bestyrelsen side 
været tvivl om, at det var det rigtige, vi var i gang med. 
  
 
  

Fremtid 
  
• Nyt vandværk 
  
• Indkøring af ny kasserer det næste år 
  
• Nye arbejdsfordelinger i bestyrelsen 
  
• Arealet ved boringerne skal laves om til græs 
 
• Vandpriserne vil i 2020 være uændrede, men planlægges indeksreguleret. 
 
• Få Vandspild bragt ned 

 
 
 
 
  
  


