Beretning for Luva vedr. 2018
Grundvandstilladelse:
Vi skulle have haft fornyet vores grundvandstilladelse i 2016, men status er den samme som sidste år, dvs.
at det har vi stadig ikke fået lejlighed til, da Vordingborg kommune ikke er nået dertil endnu.
Ligesom sidste år, så synes jeg, det er utroligt at Vordingborg kommune ikke er i stand til at få
grundvandstilladelserne i orden.
At grundvandstilladelsen endnu ikke er på plads, er grunden til at vi heller ikke i 2018, har fået prissat vores
ledningsnet ; det arbejde vil vi ikke gennemføre, hvis vi ikke får en grundvandstilladelse.
Det Vordingborg kommune har brugt tiden på, er oplægget til den ny vedtagne INDSATSPLAN for
grundvandet. Tager vi i betragtning at ca. 50 % af vandværkerne i Vord. Kommune har store problemer
med at levere rent vand til deres kunder, så må vi jo nok sige at indsatsen er korrekt.
Regeringen har vedtaget planen, der er baseret på et oplæg fra Miljøministeret.
Nu er det så kommunerne, der skal til implementeringen. Fokusområdet ude i felten er primært sprøjtning i
dyrkede arealer omkring vandboringerne. Om man sidenhed tager kunstgødning, ja gødning i det hele taget
med vides endnu ikke.
Når kommunen er klar med sin plan, skal vi som vandværk, sammen med kommunen og lodsejerne, indgå
aftaler om sprøjtefri zoner rundt om boringerne. Det er størrelsen af zonerne, der ligger hos kommunen.
Erstatningen til lodsejerne kommer vandværkerne til at betale (læs: forbrugerne).
Vores vandkvalitet er stadig i top og der er testet for både chloridazon og de tilhørende
nedbrydningsprodukter, der var fremme i pressen. Der er ingen rester af noget i vores vand.
Vi har udpumpet ca. 18.380 m3 vand – og leveret ca. 14.598 m3.
Den store forskel er et brud på ledningsnettet ved åen i Vasen. Et brud, der var ret besværligt at finde, da
ingen forbrugere blev uden vand. Samtidig var det i den tørreste sommer i mands minde, så at
vandreserverne var små var ikke unaturligt.
Udover dette brud har der ikke været fejl på forsyningsnettet, men vi har stadig de gamle stik ledninger (ca.
25), der står til udskiftning.
Vedr. aflæsninger; så er det de samme ca. 15-20 brugere, der ikke returnerer deres aflæsning rettidigt. Det
er så en af de opgaver vi har og som vi tjener lidt ekstra til kassen …
Der skal skiftes målere i 2019 og bestyrelsen har kontaktet et firma, der leverer vandmålere, der kan
aflæses elektronisk mens man kører forbi. Vi forventer i år at kunne beslutte om vi skal investere i sådanne
i stedet for en ordinær model, som dem, der sidder nu.

Vandforsyning – og det at drive et vandværk udsættes hele tiden for nye krav og ændringer. Love,
bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v. samt diverse ekspertrapporter-undersøgelser stiller større
og større krav til vandværkerne og deres bestyrelse.
Vi har dog besluttet ikke at kaste os over nye store projekter før vi har fået vores grundvandstilladelse,
ellers vil alt vores arbejde være lidt til grin.
Hegn omkring selve vandværket. Arbejdet er aftalt og udføres i løbet af foråret i år.
Lovændringer fra 2016 pålagde os ny regnskabsform og som del i det skulle vi pris sætte en meter pris på
vores hovedledninger, bi-og stik ledninger. Det har vi også udsat til efter vi har fået vores vandtilladelse.
Det vil sikkert bidrage til at kommunen ikke vil godkende vort regnskab i år…
Hvad betyder det så?
Det betyder, at vi ikke vil kunne låne-optage. Men det vil vi jo heller ikke - vi har det, vi skal bruge.
Vi har talte om nødforsyning ledninger og det gør vi stadig… det er en god ide og en ekstra sikkerhed .

Søren Clausen, marts 2019
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