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2017 er År 1 efter den gennemgribende renovering af vandværket. Efter en kort indkøringsperiode af 

filtrene, kom der en acceptabel vandprøve, og en afleveringsforretning kunne gennemføres. 

Siden da har der kun været ubetydelige uregelmæssigheder fra indvindings- filtrerings- og 

udpumpningsanlæg. Et par alarmniveauer har skullet justeres, og affugtningsanlægget er blevet justeret 

lidt. Leverandøren skulle også bearbejdes lidt før at alle rapporter osv. er som vi ønsker os. Det er stadig 

leverandøren der opererer anlægget, men trods det er det er vigtigt at vi i bestyrelsen kan følge med i hvad 

der sker. Specielt hvad angår vandspild og andet der kan have økonomiske implikationer for vandværket. 

Bestyrelsen har, efter en stabil drift på værket er opnået, kunne koncentrere sig om administrative 

opgaver, og hjemmesiden er ændret til en væsentligt enklere løsning. Den er også meget billigere, og det vil 

sammen med andre trimninger af udgifterne, bl. a. el-forbruget, forhåbentligt kunne ses på de kommende 

års regnskaber. 

De omfattende arbejder på jernbanen i forbindelse med Fehmernforbindelsen har haft betydning for 

vandværket. Da huset på Hammervej 52 B var blevet revet ned, viste det sig at vandtilførslen til dette ikke 

var afsluttet korrekt. Der var stadig en ”blindtarm” på nettet, som over tid kunne give hygiejneproblemer. 

BaneDanmark har betalt arbejdet, men det medførte desværre en ikke-varslet lukning for vandet i en 

kortere periode. Dette var til gene for i hvert fald én forbruger, og da trykket igen kom på linjen var en 

masse aflejringer revet løs fra ledningerne med deraf følgende misfarvning af vandet i en periode. 

Vandværket har også haft udgifter til at få stedfæstet den ene underføring der er under banen. Da 

vandværket ”låner” BaneDanmarks jord, og det er vores ansvar at dokumentere hvor ledningen befinder 

sig. Til gengæld ved vi nu hvor ledningen er. 

Formandens tid går dog mest med det omfattende bureaukrati der følger med at administrere et 

vandværk. De værste eksempler er persondataforordningen. Her skal et dokument på ca 50 sider udfyldes 

for at godtgøre, at vandværket omgås forsvarligt med de data det må og skal opbevare. Navne og adresser 

er én ting, men sådanne ting som rykkerskrivelser med mere anses som følsomme data, og det skal som 

sagt godtgøres at disse ikke uden videre kan komme uvedkommende i hænde. 

En kontrolplan er heller ikke så enkel en sag længere. Fra og med 2018 skal der også tages prøver fra et 

udvalg af forbrugeres tappesteder - det vil sige køkkenhaner. Selve kontrolplanen var også et arbejde at 

lave, men den er dog nu godkendt af Næstved Kommune. Det bliver spændende at se, om vandkvalitet 

også er god nok inde i forbrugernes huse. Samt hvor arbejds- og udgiftskrævende det bliver at fastslå hvor 

forureningen sker.   

Fundene af desphenyl-chloridazon i mange boringer rundt omkring i landet, er ikke rar læsning. Der er, som 

det fremgår af alle officielle hjemmesider, ingen sundhedsrisici, men et fund i en af eller begge af vores 

boringer, kan få alvorlige følger for vandværkets økonomi. Et så lille vandværk har få muligheder for at 

”fortynde” sig ud af problemerne. Det er også relativt dyrere at rense sig ud af et sådant problem for et lille 

vandværk i forhold til et stort. Vi må vente og se til den næste boringsprøve er analyseret. Den er planlagt 

til at blive taget i år. 



Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at understreje, at bestyrelsen for Hammer og omegns Vandværk 

heldigvis ikke har noget at skulle have sagt om hvor vidt vandkvaliteten er god nok til at sende ud i hanerne. 

Her er det tilsynsmyndigheden (Næstved Kommune) der suverænt tager stilling her. I mange tilfælde løses 

et problem med vandkvaliteten midlertidigt ved at der meddeles dispensation i en periode i hvilken 

forholdene søges bragt i orden. Det er her kommunalbestyrelsen der godkender denne. 

Et overraskende stort antal forbrugere forsømmer at indberette måleraflæsning. Mange betaler ikke deres 

regning til tiden. Jeg mistænker at den faldende mængde post – og måske de uhyrlige mængder reklamer 

og lokalaviser – får regninger og anden små-post til at forsvinde i mængden. Det skæpper lidt i vandværkets 

kasse, men det medfører urimeligt meget arbejde for bestyrelsen, når f. eks. 18 målere ikke er aflæst. Jeg 

vil undersøge om en frivillig e-mail-ordning kan blive indført, så vi ikke er afhængige af postomdelte 

aflæsningskort med videre. 

I 2018 skal et større antal målere udskiftes, og en del adminstrativt/bureaukratisk arbejde gøres færdigt. 

Bestyrelsen fortsætter med at trimme udgifterne efter bedste evne. 

Vi håber på fortsat stor opbakning til at vi skaffer vores vand lokalt, og håber at de vilkår der bydes små 

forbrugerejede vandværker ikke medfører at arbejdspresset bliver urimeligt højt.  

Med disse ord afsluttes årets beretning. 

 


