Løsning Vandværk

Beretning for 2020
På de seneste års generalforsamlinger har jeg orienteret om arbejdet med den fælles kildeplads, vi
har i Krollerup sammen med Hedensted Vandværk.
Hedensted Vandværk har etableret en boring, vi havde én i forvejen, og i 2020 har de 2 bestyrelser
i samarbejde med et rådgiverfirma udarbejdet projektbeskrivelser for ledningsføring af råvand til de
2 vandværker i Løsning og Hedensted.
En del af ledningen er fælles for de 2 værker og giver dermed en stor besparelse set i forhold til,
hvis vandværkerne hver for sig skulle have udført arbejdet.
Der har for ikke længe siden været afholdt licitation på arbejderne, og på næste års
generalforsamling kan jeg forhåbentlig redegøre for, hvordan arbejdet er forløbet.
Udgifterne til forbindelsen til den nye kildeplads finansieres med et kommunegaranteret lån over 25
år på op til 4.613.000 kr ( heri er også indregnet udgifter til renovering af Frederiksbergvej m.m. ).
Afdragene tilvejebringes via en forhøjelse af det faste årlige bidrag med 250 kr / år. Vandafgiften
fastholdes på 5 kr / m3 excl. Moms.

Drift og vedligehold af værk og ledningsnet :
2020 var også året med et intensivt opsporingsarbejde efter utætte anboringsventiler, som vi
erfaringsmæssigt har problemer med primært i Digterkvarteret.
I det arbejde lå også, at vi fik skiftet et par stikveje ud, som har givet mistanke om spild. Mistanken
var begrundet, og det har bl.a. resulteret i at spildet er reduceret med en god margin.
Samtidig blev vores ledningskort opdateret med den viden, vi har fået undervejs.
Frederiksbergvej har gennem de seneste år været lidt af en gåde, og en god del af puljen til
renovering blev sat ind i at afdække, hvordan der er ledningsført og med hvilke materialer.
På baggrund af dette arbejde renoveres ledningen i Frederiksbergvej i efteråret 2021.
Vi har endvidere fået lavet en hydraulisk analyse af vores ledningsnet samt en total videoinspektion
af boringerne.
Og så har vi arbejdet en del med vores boringer på Jernbanegade.
Vore boringer er undersøgt på kryds og tværs – også for de stoffer, der løbende omtales i
dagspressen.
Vandkvaliteten er i top, men desværre blev der i slutningen af 2019 fundet rester af pesticidet DMS
– dimethylsulfamid – i 2 af vore 3 boringer. Det er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra stoffer,
der har været brugt i træbeskyttelse, maling og ved planteavl.

Stoffet er efterhånden blevet fundet i næsten 1/3 af landets vandværksboringer. Styrelsen for
Patientsikkerhed har generelt vurderet, at det ikke udgør en sundhedsrisiko at indtage vand, der
indeholder DMS i de koncentrationer, der indtil videre er fundet.
Fundet i vore boringer er langt under grænseværdien og dermed ikke sundhedsfarligt, men i
bestyrelsen tog vi fundet alvorligt og satte kræfterne ind for at finde ud af, hvordan det er kommet i
vore boringer.
Og det skyldes med al sandsynlighed utætheder i foringen i en gammel og lukket boring ikke så
langt fra overfladen – og gennem et af de øvre vandførende lag er der ført DMS over i 2 boringer.
Skaden i den lukkede boring er nu udbedret, og vi har en forventning om, at kilden til forureningen
dermed er elimineret
Vandforbrug :
Vi har i 2020 solgt 188.202 m3 vand, hvilket er et fald på godt 1 % i forhold til 2019
Ledningstabet – og dermed vandspildet - er på 8,1 %, hvilket er tegn på en god udvikling.
Vi holder os dermed under de 10 %, som vi forlods kan fratrække, når vi skal betale vandafgift til
staten.
Sådan har det ikke altid været….
Økonomi :
Uden at gå kassereren i bedene kan jeg konstatere, at årets resultat endte med en underdækning som
budgetteret på 384.000 kr– dvs. et underskud som forventet.
Da vi som forsyningsselskab er underlagt ”hvile-i-sig-selv-princippet” skal vi nedbringe vores
formue – og underskuddet har været med til at finansiere de tiltag, jeg tidligere har omtalt.
Afslutning :
Løsning Vandværks formål er i henhold til vedtægterne ”at forsyne andelshavere i Løsning og
omegn med vand i tilfredsstillende omfang”.
Jeg er sikker på, at bestyrelsen med de tiltag, der er omtalt i beretningen, vil være medvirkende
hertil.
Afsluttende en stor tak til bestyrelse og personale for et godt og konstruktivt samarbejde og effektiv
indsats i 2020.

