
Årsberetning for Rinkenæs vandværk 2021 

Indledningen 
  
Der er gået under 1 år siden vi holdt den ordinære generalforsamling og det har været et hektisk år men 
spændende og til tider meget udfordrende. 
  

Nøgletal 
  
Vi har 652 forbrugere Og har udpumpet 73.592 m3 vand i år og har faktureret 67161 m3. Så det svarer 
til et spild på 8,7%, som desværre ligger i den høje ende.  
  

Økonomi 
  
Det har været et år med et - på 258.533 kr. ganske som forventet som vores kasserer senere vil komme 
ind på og vi er begyndt at betale af på vores lån 
  

Vand priser 
 
Vi har i år valgt at lade den faste afgift stige med 40 kroner da vi skal prøve at få balance mellem 
variabel og faste indtægter, som er godkendt af kommunen, da udgifterne til vandanalyse og lignende er 
steget en del. 
 

Vandkvaliteten 
 
Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at vi i år igen har haft rigtig gode resultater. Vandets hårdhed i 
Rinkenæs er 13 dH som er mellem mild og hård. 
 
Husk I kan altid følge vores vandkvalitet inde på vores hjemmeside. 
  
 

Nyt vandværk 
 
Så kom dagen hvor vi skulle starte det nye ven hver gang helt nøjagtigt den 28. april 2021 cirka 3 måneder efter vi 
var startet indkøring af det nye vandværk , det må vi sige i forhold til mange andre er det en rigtig god bedrift at 
kunne sætte et nyt vandværk i drift på så kort tid på selve dagen blev vi lidt udfordret på Vores ledningsnet da vi 
skulle koble om ved hjælp får de en involverede parter kunne vi om aftenen melde at hele byen igen var med 
vand, i dag kan vi se at Vi har fået et moderne vandværk som kan styres hjemmefra og som er fremtidssikret lang 
tid frem i tiden Vi har fået stor ros for kommunen og dem der har været og besøgt os for et rigtig flot og moderne 
vandværk  
Det var  med et let lige vedmod da man begyndte nedrivningen af det gamle vandværk men det var den helt 
rigtige beslutning så det ikke kom til at stå som en spøgelses bygning 
 
 
 
 

Ledningsnettet 
  
Vi har i år haft 9 vandbrud 
 
1. på Nederbyvej som var på vandværkets ledningsnet 
2. på Højmark 2 stk. som var på vandværkets ledningsnet og blev temmelig dyre 
3. på Vårhøj som var på vandværkets ledningsnet 
4. på Nederbyvej som var på privat grund 
5. på Stenvej som var på privat grund 
6. på Sejrsvej 2 stk. som var på privat grund 
 



 
Vi har i år også omlagt Vores hove ledningsnet som gik igennem privat grund, Det var også i år vi fik 
omlagt Vores ledningsnet til 3 forskellige tryk zoner, så vi kun forsyne byen med forskellige tryk det 
brugte vi en 3 uger på at få justeret rigtigt ind som desværre gav en lille smule gener for forbrugerne   
 
Som noget nyt tilbyder vandværket at forbrugerne kan købe et display som elektronisk kan overvåge 
vandforbruget hos den enkelte forbruger, har lyst til at investere i sådanne display, til en pris på 750 
kr.  
 
 

 Boringer 
 
Vi har i dag 2 boringer, den nye boring som ligger godt 70 meter nede og som har det rigtig godt 
angående vandkvalitet. Så er der den gamle boring ud mod Dalsgårdvej som kun ligger 30 meter nede 
og som vi indenfor en overskuelig fremtid skal se på. Den ligger i rød zone og er ikke beskyttet så godt. 
Vi overskrider ikke nogen værdier så derfor kan den godt køre lidt endnu, vi har indgå aftale med den 
nærliggende landmand, angående sprøjtning på et lille stykke jord tæt på vores boring som gælder fra 
den.01.01.2023 og 5 år fem det vi efter den dato gerne skulle have en ny boring  
 
Den gamle boring har vi også måttet beslutte at renovere Sådan kunne køre 5 år mere 
 
 
 

Lovgivning m.v.  
 
Lovgivningen er altid ajourført og ved tvivl hentes det på Retsinformations hjemmeside eller på Danske 
Vandværkers hjemmeside. Og ifølge lovgivningen skal mindst én mand fra vandværket have 
gennemgået drifts- og hygiejne kursus og dem har formanden  gennemført. 
 

Vandspild 
   
Vi kan på nuværende tidspunkt allerede se at med det nye vandværk fik vi et værktøj der gør det meget 
nemmere for vores lækage søgning. 
Det kom desværre ikke som en overraskelse for Vores at vi har et vandspild i den gamle bydel og nu kan 
vi helt nøjagtigt se hvor meget det drejer sig om cirka en lille kubikmeter i timen 
  

Forbruger 
 
Der har i år været 0 nye tilslutninger til vandværket og det er i år, 3 år vi har skulle køre med vores nye 
kontrolprogram. Som i 2022 skal revideres sammen med kommunen igen og vi skal til at se på om vi kan 
sætte antallet af prøver lidt ned. 
  

Bestyrelsen 

Der har i år ikke været afholdt så mange bestyrelsesmøder, da vi har haft Corona begrænsninger som vi 
skulle overholde og det har til tider givet udfordringer. Men så er det jo godt at vi kan kommunikere på 
anden vis. 

1 bestyrelsesmedlemmer har vært på kursus i år  
  
Temadage ved Kamstrup online. 
  

  

Fremtid 
  

• Nyt vandværk  
• Fjernvarme i Rinkenæs 
• Arealet ved boringerne skal renoveres 



• Få vandspild bragt ned 
• kortlægning af vores ledningsnet i forskellige kategorier 
• SMS service 

 

 Afslutning 
  
Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2021, og der skal også lyde en tak 
til vores øvrige samarbejdspartnere 
 
 
 
 


