Arsberetning for 2A19 for Hellested Vandværk
I snart mange

år har jeg stået her og afgivet årsberetning for Hellested Vandværk og hver

gang er jeg sluttet med en tak til bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde. En
sådan tak er egentlig værd at starte med. Vandværket, det på Maglehøjvej og Bækager,
kører som sådan godt og selve det bagved liggende arbejde med administration og

vedligehold er på plads på bedste måde takket være bestyrelsesmedlemmerne. Det er en
fornøjelse attøle dette engagement. I denne forbindelse skal det nævnes, at vi har en
aftale med to forbrugere om at stå til "begrænset" rådighed for driften iferieperioder, hvor
bestyrelsen ikke umiddelbart kan kontaktes. Det er vi meget glade for.

Vi skal ligeledes være fremsynede og følge med i udviklingen og på alle måder sikre et
velfungerende og stabilt vandværk, der leverer rent vand. I det følgende viljeg komme ind
på dette arbejde og hvilke udfordringer et lille vandværk står over for.

Vi har nu haft elektroniske målere i 3 år og har haft stor glæde af dem. Det er ikke kun det
rent administrative arbejde, der er gjort lettere. Arsaflæsningerne kommer automatisk i hus
ved få klik på PC'en, men en meget vigtig gevinst ved systemet er den mulige daglige
overvågning af forbruget i hele området. I det forløbne år har vi konstateret flere
uregelmæssigheder hos en række forbrugere og i enkelte tilfælde har forbruget ligget over
1 m3 i døgnet. På årsbasis ville det have givet forbrugeren en væsentlig økonomisk

øretæve. I årets løb har vi brugt en del tid på at forbedre dataopsamlingen således, at alle
målere giver signal i over 8A a/a af tiden. Der er tale om et mindre antal målere. Det er sket

ved at opsætte flere Repeatere (lokale antenner) og ekstra brøndantenner. Den anvendte
tid og indsatsen har været det værd. Vores mål er at få alle målere til at opfylde
målsætningen på > 80 % og viforuenter, at det opfuldes i indeværende år. Der ertale om
relativt få målere. Vandværket kan dog ikke garantere en daglig overvågning af samtlige
målere og det skal derfor endnu en gang understreges, at det er forbrugerens eget ansvar
at følge forbruget. Det har siden starten været muligt ved hjælp af systemet e-Butler, hvor

forbrugeren har haft mulighed for at få tilsendt status rneddelelser og advarsler. Der er

desvære ikke så mange, der har benfiet sig af muligheden. lmidlertid har vifået besked
fra Kamstrup på, at e-Butler nedlægges til sommer, og at der ikke tilbydes et alternativ. Vi
har protesteret kraftigt overfor Kamstrup, men uden at det har haft nogen positiv effekt.
Der kan dog være lys forude. AIle vores data med måler- og forbrugeroplysninger ligger
hos Rambøll og de arbejder på en løsning. Den ligger forhåbentlig klar i løbet af foråret.

Vi har ligeledes kendskab til, at et privat vandværk arbejder på en forbrugerløsning og den
følger vi med interesse.

Drift
Vandværkerne på Maglehøjvej og BækagerA/ibevej har kørt tilfredsstillende og vi har
været forskånet for de store brud.
Boringerne (en på selve vandværksgrunden og en på marken bag gården Langekær)
tilhørende vandværket på Maglehøjvej havde kørt upåklageligt i en mange år, men
strømforbruget var svagt stigende og enkelte tæringer kunne anes. Det blev derfor
besluttet, at begge boringer skulle have et omfattende servicetjek. Det blev foretaget
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starten af 2019 og i maj fik vi den endelige rapport. Boringerne var fine og de rustfrie
boringsrør kunne genanvendes efter rensning. Der blev monteret nye pumper i begge
boringer. Efterfølgende har vi konstateret, at strømforbruget er faldet og er nu på samme
niveau som på Bækager; 0,7 k\Alh/m3.
Den 3. maj blev måleren for udpumpet vand udskiftet med en elektronisk ditto. Det er
hensigtsmæssigt at have samme type målere også på vandværkerne. Dermed kunne vi
opsige abonnementet på internettet, som tidligere blev benyttet til at kalde den gamle
måler op med og samtidig fastnettelefonen. Her i foråret får vi monteret elektroniske
målere på råvandet fra de to boringer og på det oppumpede vand til markbeholderen.
Det betyder, at vi nu kan overvåge de fleste målere på vandværket centralt og sammen
med de øvrige forbrugeres.

Ved kommunens tilsyn i slutningen af 2018 havde de anmærkninger om
beskyttelseszonen mod Forsamlingshuset. Den er nu tinglyst i god overensstemmelse
med huset.

Bækager vandværk havde uheldigvis problemer med udpumpningen tilforbrugerne efter
omlægningen til skyl med rentvand og ny hydrofor, idet pumperne pludselig og umotiveret

stoppede. Efter flere diskussioner med involverede parter, måtte vi tilkalde en mand fra
Grundfos, pumpeleverandøren. Det hjalp! Det kostede lidt ekstra, men den ekspertviden

var pengene værd. Vi må erkende, at alt ikke bare kan drejes og skrues sammen. På
vandværket er sikkerheden blevet øget efter, at der er opsat gelænder omkring "graven"
og trappe dertil samt opsat håndvask.

Ude i forsyningsområdet har vi fået genlokaliseret stophanerne og hævet de mere eller
mindre skjulte til overfladeniveau. Det blev til 10 styk. Selv på en mørk og regnfuld
november nat burde vi nu kunne finde dem. Der er desuden sat prop i to blinde/døde
ender til de tidligere rense- og pumpeanlæg ved Stevnsåen og bag spejderhytten.

Administration
Ved alt gravearbejde iforsyningsområdet skal der ske henvendelse til det centrale register
LER. Tidligere fik vi henvendelserne tilsendt, hvorefter vi manuelt skulle indtegne vores
ledninger/vandrør på kortene og sende dem tilbage. Vi har nu fået hele arbejdsgangen
automatiseret ved hjælp fra LE34 og kan nu blot konstatere, at der har fundet en

forespørgsel sted ved en mail. En rigtig stor tidsbesparelse.
Den gamle aftale med KLAR forsyning om levering af målerdata er blevet opdateret og
underskrevet. Vi får lidt mindre pr. forbruger, men der er ikke tale om de store beløb. De

elektroniske målere og automatiske overførsler klarer hurtigt processen.
Der tales og skrives meget om at beskytte grundvandet og i den forbindelse nævnes

begrebet BNBO, boringsnære beskyttelsesområder. Kommunerne skal vurdere hvilke
indsatser og tiltag, der er behov for i de enkelte tilfælde, altså omkring hver boring. For de
interesserede kan man få et indtryk af forholdene på nettet og finde sin "egen boring", hvis
der altså er sket noget. Man finder ikke noget for Hellested. Det er et stort arbejde og der
pålægges både kommuner og vandværker store byrder. Det bliver i sagens natur heller
ikke lettere, når man er en lille kommune med begrænsede resurser. Vi venter stadig på
udspil hvad angår de "nye" analyseplaner. Vandrådet havde sammen med kommunen et
møde for alle vandværker sidste forår, men der er tilsyneladende ikke sket noget (udadtil).

Analysearbejdet er dog ikke gået i stå og vi har fået taget analyser for de vigtigste
parametre. Det ser heldigvis godt ud. Grænseværdierne er overholdt. Alle analyser kan

ses på vores hjemmeside.
Økonomien har det godt. Kassereren vil berette mere i detaljer. Der er brugt en del penge
på boringer, vandværksrenoveringer, LER automatik og til nye forbruger tilslutninger. Vi
har fået tre nye forbrugere i de ydre ender af vores forsyningsområde. Prisen på

gravearbejdet oversteg tilslutningsafgiften, men pengene kan jo komme ind igen, hvis flere

forbrugere langs de pågældende forsyningsledninger tilslutter sig senere. En af
tilslutninger kunne væfe gået lidt enklere og billigere, hvig der havde været udvist lidt

større fleksibilitet over for gravearbejdet. Vi må endnu en gang beklage, at der kan

forekomme uklart vand og mindre gener for de nærmeste naboer til tilslutningsarbejdet.

Med hensyn til de halvårlige opkrævninger finder jeg det lidt ærgerligt, at vi næsten hver
gang skal igennem flere rykkere og personlige henvendelser for af få de sidste betalinger
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hus. Vi har aldrig sagt nej til enkle og kortere varende betalingsordninger og tilslutning til
betalingsservice er gratis. Der går tid med det og vandværksarbejdet er et frivilligt job.

I afdelingen for beklagelser finder vi

endvidere Nordea. Hvidvask og hvad der ellers hører

under den betegnelse har i visse forhold taget overhånd. Vi bliver bl.a. pålagt at
dokumentere banaliteter og oplysninger, som banken har i forvejen. Det foregår sandelig
med trusler om ophør af vores bankforbindelse. Der må være forskel på milliardhvidvask

og regninger til WS-håndværkeren. En menneskelig indgriben med lidt proportionssans
kunne vi da foreslå.

Jeg skulle måske lige nævne, at vi holder os fagligt orienteret ved møder, messer og

anden litteratur, som bl.a. tilflyder os i form af nyhedsbreve fra Danske Vandværker,
Skulle der være nye folk med vandværks interesse har vandværksforeningen rigtig mange
kurser, temadage og foredrag.
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