
 

 

Beretning 2018 
 
2018 aktiviteter: 
 
2018 har været et roligt år. 
 
Køb af grund: 
Efter flere forsøg lykkedes det ikke at blive enig med ejeren af Mammen Byvej 74 om køb af noget af 
grunden for at lægge det til 74A. Vi tilbød faktisk at købe en ret væsentlig del af grunden. De ville dog ikke 

sælge medmindre vi ville købe hele ejendommen, det måtte vi takke nej til i det prisen og forholdene langt 
oversteg vores behov og mandat. 
Mejeriet: 
Vi har efterfølgende fået et svar fra Mejeriet at det forbrug de har for nuværende også vil være forbruget 
fremover. Såfremt det holder stik, vil vi lige akkurat kunne opretholde en indvunden og udpumpet mængde 
på det eksisterende anlæg, som vil kunne klare behovet hos det samlede antal forbrugere. Mejeriet bruger 
næste 60% af alt den udpumpede mængde. Jeg ved godt det ikke er så pænt at sige, men vi er faktisk 
noget skuffet over det samarbejde Mejeriet har udvist. Vi har konstant måtte finde ud af deres behov på 
bagkant. Det er ikke tilfredsstillende, når vi ret fantastisk har forsøgt at imødekomme alle deres behov. 
Håber det bliver bedre fremover. 
 
Værket kører uden driftsproblemer. 

Der har kun været små hændelser som må anses for almindelig drift, så som: 
*Jern indhold højt, luftmængde og skyl stilpasset, ønsket effekt opnået. 
*Et par defekte vandure skiftet. 
*En tappehane før måler opdaget ved et brud. Er bragt i orden. 
*To alarmer vedr. lav beholder mængde pga. ekstra stort forbrug. Løst ved manuelt at øge ind pumpningen 
fra 15 til 18 m³ nogle timer. 
*En prøve hos en forbruger som viste coliforme bakterie, efterfølgende ny prøve viste ingen. Årsagen     er 
rapporteret til kommunen som snavs i boliginstallationen (rengjort forsyning til drikkevandskøler) 
*Udskiftning af div. filter 
*Nyt simkort i alarmsystem 
*Slamtank tømt 

*21 LER forespørgsler 
*Audit fra Mejeriet jf. deres kvalitetssikring. Alt ok, forslog dog at vi satte alarm på brøndene i tilfælde af 
uautoriseret åbning. 
 
Fjernaflæsningssystemet virker fint, Jesper og Henning brugte en halv dag på opgaven sammen d. 2. 
december.  
 
Ingen uheldige forbrugere med utætte rør og der af spild efter måleren. 
 
GDPR: alle aftaler på plads 
 
Vi vil meget gerne have flere på vores SMS system. Det er vi så glade for, det gør vores arbejde meget 

lettere når vi kan kommunikere med jer forbrugere på den måde.  
Vedr. Vandprøver, tilsyn og mange andre små ting. Så gå ind på vores hjemmeside og tilmeld jer. 
 
 
Lidt tal: 
Ingen ny tilslutninger i 2018 
194 forbruger, et hus nedrevet. 
 
Indvindingstilladelse blev ændret fra 65.000m³ til 90.000 m³ gyldig til 16. juni 2026 
Oppumpet mængde pr. 31.12.2018 = 87.656 m³ 
 

2018 11 mdr. pga. aflæsning 2. dec. 
Oppumpet til værket + Lee  81.651 m³ (75.637 m³) (68.719 m³) (57.685 m³) 
Skyllevand   655 m³ (491 m³) (488 m³) (398 m³) 
Udpumpet til forbrugerne  78.970 m³ (73.862 m³) (66.805 m³) (56.268 m³) 
Forbrugermålt   77.376 m³ (73.351 m³) (66.185 m³)  (53.740 m³)  
Strømforbrug boring  29.498 kWh (30.499 kWh) (29.499 kWh) (24.903 kWh)  
Strømforbrug værket  27.607 kWh (24.799 kWh) (24.781 kWh) (20.813 kWh) 
Strømforbrug / afregnet m³  0,74 kWh (0,75 kWh) (0,81 kWh) (0,85 kWh) 
Vandspild i gennemsnit  0,8% (0,7%) (0,6%) 



 

 

Vandspild 2018  2,0% 
 
Forskellen på oppumpet og forbrugermålt skyldes spild, skyldevand og fejl på forbruger aflæsninger. 
 
Vandkvalitet: 
Vandet er generelt af god kvalitet og overholder alle grænseværdier. 
Vi har ingen målbare rester af sprøjtemidler i vandet. 
(fx desphenyl-chloridazon Den tilladte grænseværdi er 0,1 µg/l.)  
Viborg kommune er ved at reviderer det udvideprøvetagningsprogram for 2018-2022, hvilket kan betyde at 

vi skal bruge færre omkostninger end frygtet på prøvetagning. 
Prøvetagningsprogrammet er blevet til på baggrund af ny drikkevandsbekendtgørelse. 
 
Vi skal have fokus på at sikre denne kvalitet på en hver tænkelig men velovervejet måde. 
Sikre at alle har korrekt tilbageløbssikring.  
BNBO - Boringsnære beskyttelsesområder 25-300m beskyttelsessoner. 
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Ansvar Kommunen. 
Vandforsyningsplan 2012-2022 Viborg kommune. 
 
Beredskab og ledelsesværktøj: 
Vi fortsætter placeringen af udskylningshaner som kan bruges i tilfælde af forurening.  
Beredskabsplanen er i vedligeholdelsesproces. 

Ledelsesværktøj er i fortsat udviklingsproces. 
 
Sikkerhed: 
Pt. Ingen ekstraordinær sikkerheds risiko. 
 
Hjemmeside: 
www.mammen-vand.dk  
Driftsinfo 
Kort med søgefunktion og baggrundsbilleder m.m. 
Masser af data, tips og ideer. 
 

Økonomi. 
Pga. af værkets A status er vi nød til at sikre den nødvendige økonomi til fremtidige udvidelser.  
Reservepulje: 500.000 beløbet henstår i u forrentet i Skjern Bank da det ikke er lykkedes os at finde en 
bedre placering. 
Alle investeringer har desværre ikke været selvvalgte, men dog kontrollerbar og indenfor hvad vores 
økonomi kunne håndtere. 
 
Vi er ”gældfri” kun kortfristet gæld (moms, strøm osv.) 
Restancer vedr. forbrugerbetalinger ligger på et niveau som ikke giver anledning til bekymring. 
 
Det er bestyrelsen klare opfattelse at værket har en god og sund økonomi.  
 

Fremtiden: 
Forventet udpumpning 2019: 88.000 m³ 
Kapacitetsproblemer, tank mv., pga. kraftig øget udpumpning? 
Ny boring pga. øget indvinding? 
Ny boring ved evt. forurening af nuværende? 
Øget slitage. 
 
Lidt opsummering: 
Alt i alt et roligt og tilfredsstillende år 
 
Tak til: 
Jer andelshavere / forbrugere for jeres samarbejde med os i bestyrelsen 

Lee vandværk og Lee Smedje for deres vilje til at samarbejde og få det til at lykkes. 
Vore rådgiver og andre samarbejdspartnere. 
Bestyrelsen for et godt samarbejde og en kæmpe indsats. 
Sidst men ikke mindst, tak for 16 fantastiske år i bestyrelsen, hvoraf 13 som formand. Nu er det tid til en 
anden tager over. 
 
 

http://www.mammen-vand.dk/
http://www.mammen-vand.dk/

