
Varnæs Vandværk 2020 beretning til Generalforsamling 1 juni 2021 for år 2020. 

 

Punkter til beretningen. 

• Året 2020. 

Det har igen været et år uden de store udfordringer, drift af vandværket har kørt normalt, de 

almindelige arbejdsopgaver som er i et vandværk og som altid vil komme, med ledningsbrud, stophaner 

der er i stykker, og lækager på ledningsnettene kan ikke undgås. Vi har et stabilt let stigende 

vandforbrug, og større lækager har vi været forskånet for. Vi har også i 2020 arbejdet med de indsatser 

som vi beskrev på generalforsamlingen sidste år, og vi har prøvet at lægge en strategi for fremtidig 

drift, vedligehold og fornyelser i vandværket. 

Vi har fået lavet Service rapport fra Vandschmidt, de reparationer og vedligehold på vandværket som er 

nødvendige bliver altid foretaget. 

Der er taget vandprøver i løbet af året, og vores vand er også i 2020 af god drikke kvalitet. 

I 2019 søgte vi kommunen om byggetilladelse af en ny boring til erstatning for den perifere boring på 

47 m dybe, kommunen har endnu ikke nået til en beslutning om at give en tilladelse, med den 

begrundelse at det ikke haster, og at de prioriterer andre arbejdsopgaver frem for at give borings 

tilladelser, dette er helt absurd, da kommunen samtidig pålægger vandværkerne at skabe 

forsyningssikkerhed i form af tilstrækkelig vand af god kvalitet og at vi i beredskabsplanerne for 

vandværkerne, skal kunne forsyne nabo vandværker i tilfælde af nedbrud, eller forurenet råvand. 

Varnæs vandværk har i vores strategiske egenkapital anvendelse nu i tre år budgetsat en ny boring og 

en ringforbindelse til Nabovandværk for at komme på forkant med lovgivningen, det er dybt 

frustrerende at have så lang sagsbehandlingstid, en telefonsamtale med Lena Klintø 26-5 2021 på en 

time gav ikke yderligere afklaring, eller en tilkendegivelse på, hvornår vi kan forvente at få svar på vores 

ansøgning om ny boring. 

Varnæs Vandværk har to dybe boringer på ca. 101 m, som begge er fri for miljøfremmede stoffer, og vi 

har igen i 2021 foretaget vandanalyser af alle tre råvands boringer, som dokumentation til kommunen, 

og for at underbygge vores ansøgning om ny boring på vores nuværende kilde plads. 

 

• Overgang til Regnskab Nord. Pr 1-1 2019. 

Vi kører nu på andet år med regnskab Nord, et samarbejde der fungerer fint 

Anni er fortsat ansat som Daglig kasserer og sekretær for vandværket, Annis opgaver er, 

kassebogen, at betale regninger, modtage rapporter fra Eurofins vandanalyser. Herved sikrer vi at 

den daglige postering stadig er på flere hænder, samt at fakturaer og betalinger bliver godkendt af 

mindst to personer. Anni sender posteringer til Regnskab Nord en gang månedligt.  

 

 

 

 



• Indsatser i 2020.  

Vi har som planlagt opgraderet vores to dybe boringer med nye pumper og nye styringer, de to 

pumper kan til fulde forsyne vores vandværk med tilstrækkelig vand 

Svend, Vores vandværkspasser og godsforvalter holder vandværkets drift godt kørende, og sørger 

for at den daglige drift af anlægget er optimeret til gavn for alle forbrugere. Aflæsning af 

vandforbrug er blandt andet en fast rutine, der gør at vi hele tiden er så meget på forkant med 

forbrug og lækager som muligt.  

Som noget nyt har vi lavet en beskrivelse af bestyrelsens arbejdsopgaver, dette overblik for hvem 

der gør hvad og letter også nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden til bestyrelsen, det er vores mål 

at alle bestyrelsesmedlemmer har en aktiv rolle  

 

Igen i år vil vi opfordre alle forbrugere til at holde øje med deres vandforbrug, ved sivende lækager 

efter vanduret er der oftest kun en til at betale, forbrugeren, Arwos kan ansøges om reffusion af 

spillevands afgift, men der er en selvrisiko på 100 m3 over gennemsnitlig vandforbrug pr år. I 

kroner er dette ca 5000 kr.- 

 

Vores tilbud på en ringforbindelse til Bovrup Vandværk, afventer Bovrups tiltræden. for at de to 

vandværker kan forsyne hinanden ved nedbrud, eller forurening. Vi genoptager dialogen i 2021, og 

ser om vi i fællesskab kan lave forbindelsen i 2021. 

• Vores Vand kvalitet. 

I 2020 er der taget prøver af rå vand og brugsvand, både med og uden flushing. Vores prøver 

overholder alle kravet for rent vand, dette er vi meget glade for. 

Vandet i Varnæs vandværk har en hårdhedsgrad på 17.6, det giver lidt udfordringer med hensyn til 

kalkaflejringer der hvor vandtemperaturen er over 55 c.  

 

• Bestyrelses arbejdet i 2020. 

Vi har holdt 4 møder og alle i Bestyrelsen deltager aktivt, med dialog og input så vi altid har et godt 

og fælles beslutningsmandat når vi varetager vores funktion som bestyrelse for vandværket, og 

træffer afgørelser om drift vedligehold og nyanskaffelser.  

Derudover har bestyrelsens medlemmer deltaget ved Vandværkets tilsyn fra kommunen,  

Tak til alle for godt konstruktivt arbejde i 2020. 

 


