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Kirke Eskilstrup Vandværk 
 

Formandens beretning for 2020 
 

 

Generalforsamlingen, mandag d. 21. juni 2021 

 

Generelt 

Selv i en tid med covid-19, hvor vi har undgået, at bestyrer og kasserer er blevet ramt, har 

værket – som én del af kritisk infrastruktur - kunnet levere ”godt og tilstrækkeligt vand til 

laveste mulige driftsbidrag” (Vedtægter for Andelsselskabet, 2009).  

Vi har i løbet af 2020 udpumpet 82.209 m3 og solgt 78.256 m3. Dette giver en spildprocent på 

ca. 5 %. Dette skyldes forhåbentlig et brud på en anboring på Birkegårdsvej. Dette blev først 

lokaliseret i 2021. 

 

Medlemmer 

Værket leverer vand til 525 andelshavere, som fordeler sig på almindelige boligejere og 4 store 

landbrug. Der er stor til og fraflytning, hvorfor kassereren har mange opgaver i den 

forbindelse.  

 

Bestyrelsesarbejdet 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Covid-19 har betydet bestyrelsen har henlagt 

møderne til værket samt mere dialog på mail. Et møde blev mod sædvane afholdt uden 

suppleanter for at imødekomme covid-19 restriktioner.  

Bestyrelsen indledte juni 2020 sit arbejde med en rundvisning på værket samt ud i vores 

aftagerområde, hvor hele den tekniske del af værkets drift blev vist, forklaret og debatteret. 

Herunder vores ringforbindelse med Kvarmløse-Tølløse og Store Merløse Vandværker, der 

begge er forbundet med Ugerløse Vandværk.  

 

Bestyrelsen har endvidere deltaget i et møde/kursus med Blue Control, som juni 2021 har 

leveret vores nyes styringsprogram af værket. Formålet er, at bestyrelsen dels kan overtage 

bestyrerens opgaver (såfremt dette mod forventning kunne blive nødvendigt) dels kan få 

kendskab til de data bestyrelsen kan trække fra programmet til at kvalificere sine beslutninger 

om samt planlægge sin del af driften af værket.  

  

Vandkvaliteten 

Vandkvaliteten er som sædvanlig blevet analyseret af Don’s akkrediterede 

analyselaboratorium flere gange og har været i orden hver gang. Don undersøger kvaliteten af 

vandet ved værket samt på udvalgte prøvesteder hos andelshaverne. De seneste målinger er 

altid tilgængelige på hjemmesiden. I en tid med covid-19 er prøvetagningen foregået udendørs 

og ikke indenfor som vanligt.  

Der har været 2 henvendelser fra andelshavere, der har oplevet problemer med vandkvaliteten. 

Bestyreren har i samarbejde med andelshaverne og Don fundet og løst problemerne vedr. 

vandkvaliteten. Vandværket bemærker, at andelshavere ikke altid er opmærksom på, at 

vandværket er ansvarlig for ledningsnettet og vandets kvalitet ind til stophanen, herfra er 

andelshaver/grundejer ansvarlig. 

 

I år har Holbæk Kommune gennemført det lovpligtige teknisk- hygiejnisk tilsyn, som ikke gav 

anledning til anmærkninger og dermed heller ikke til yderligere tiltag og opgaver for værket. 

Tilsynet blev gennemført i samarbejde med Bukkerup Vandværk, idet vi deles om en boring.      

 

Vandværkets analyseprogram bliver løbende udbygget så det følger gældende lovgivning. 
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Ringforbindelsen 

Har kun været i brug i mindre skala i år. 

 

Aflæsning af målere & samarbejde med FORS 

Aflæsningen af vandmålerne foregår nu via fjernaflæsning. Vandværket laver 

kontrolaflæsninger ca. hver anden måned for at finde utætheder. Vi oplever, at der ved hver 

kontrolaflæsning i gennemsnit er 5 måler, der ikke har stået stille i løbet af et døgn. De 

pågældende forbrugere kontaktes herefter. 

Bestyreren bemærkede i vinter ved frostvejret stor konstant ekstraforbrug. Det blev fundet og 

løst. I sommerperioden kan et øget konstant forbrug ligeledes registreres og ved undersøgelse 

viste det sig at dreje sig om fyldning af svømmebassiner og vanding af nyplantning. Bestyreren 

vil sætte pris på en mail (kevand.kasserer@gmail.com), når andelshavere ved, at de får/har et 

øget forbrug.   

 

Det var desværre igen ikke lykkedes for bestyrelsen at få en aftale med Fors på plads 

vedrørende data til afledningsafgifter inden årsskiftet. Forbrugerne var derfor nødt til selv at 

aflæse og indtaste målerdata ved årsskiftet. Der har været et par henvendelser herom til 

bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder sammen med de øvrige vandværker samt vandrådet i Holbæk 

kommune på at få en aftale på plads inden næste aflæsning med udgangen af 2021. 

Bestyrelsens mål er, at andelshavere igen IKKE selv skal aflæse og indsende deres data til 

FORS.  

En opfordring fra bestyrelsen er, at andelshavere tilser deres målerbrønd mindst en gang årligt, 

så man er vidende om, hvor den er.  

Desuden har en andelshaver tilkøbt sig eksternt målerudstyr. Anvendelsen og tilfredsheden 

hermed følger bestyrer og bestyrelse.   

 

Vedligehold 

Vandværket overholder sin 5årige renoveringsplan for såvel værket som ledningsnettet. 

 

Renoveringer foretages efter vejrforhold og påvirkes af håndværkernes øvrige opgaver eller 

leverandørernes leveringssikkerhed. I år har covid-19 fx givet problemer med levering af 

ledninger.  

Værkets styringssystem er blevet opgraderet og renoveringen ledningsnettet i 

Lindegårdsparken blev i maj 2021 fortsat. Det har vist sig at være en større labyrint, da 

fortovene er fyldt med andre forsyningsledninger, der snor sig og gør anlæggelsesarbejdet 

besværligt. Derfor førte det også til et brud på vandledningen, som blev ramt under boringen 

af den nye ledningsføring.  

Desuden er værkets økonomiske og administrative system (Rambøll) opgraderet med henblik 

på at sikre data og optimere kassererens arbejde.  

Bestyreren arbejder tæt sammen med Rambøll på at få optegnet vores ledningsnettet korrekt. 

Optegningen giver viden om præcise placeringer og årstal på materialer, der er anvendt. Dette 

bruges til renoveringsplaner og værdi ansættelse af ledningsnettet. 

 

Større anlægsarbejde 

Vandværket ønskede at foretage en tilbygning til værket for at imødekomme udfordringer med 

regnvandstanken samt lagerrum. Arbejdet har været berørt af forsinkelser grundet bl.a. covid-

19, håndværkernes øvrige opgaver/travlhed samt vejret. Murerarbejdet måtte indstilles grundet 

frosten, og der har været leveringsforsinkelser på materialer.  

Bestyrelsen glæder sig til arbejdet forventeligt afsluttes i efteråret. Derefter forestår en 

gennemgang af vandværket som arbejdsplads. 

 

mailto:kevand.kasserer@gmail.com


Side 3 af 4 

 

Økonomi 

Holbæk Kommune har i år haft BDO til at hjælpe sig med at kontrollere samtlige vandværkers 

regnskaber. Det betød en forsinkelse for samtlige vandværker ift. regnskabsafgivelse samt 

taksbladsannoncering – og altså også for Kirke Eskilstrup vandværk. 

Konkret betød det eksterne gennemsyn, at KE blev bedt om ”et beregningsgrundlag for 

taksterne samt et budget, hvor der ses sammenhæng mellem tidligere års indtægter”. Dette er 

oplysninger, kommunen hidtil ikke har haft bedt om for at godkende takstbladet. Bestyreren 

og kassereren har derfor i år i samarbejde med kommunen, vores brancheforening Danske 

Vandværker og formanden arbejdet på en ny regnskabspraksis. Bestyrelsen har godkendt 

denne praksis.  

BDO og Holbæk Kommune finder, at KE-vandværk lever op til samtlige lovmæssige 

forpligtelser.    

KE-vandværk har foruden interne revisor Thomas Sloth, som med lokalkendskab sikrer 

regnskabet, også igen i år antaget Revisor & Rådgivning Gruppen, Holbæk. 

 

BNBO - boringsnære beskyttelsesområder 

Pesticidstrategi 2017-2021 den 11. januar 2019 vedtog en tillægsaftale, der bl.a. har som mål at 

nedbringe risikoen for fare fra forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af 

pesticider i BNBO. Loven pålægger kommunerne, inden udgangen af 2022, at gennemgå alle 

BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til 

erhvervsmæssige formål. Kommunerne skal gennemgå BNBO med henblik på at vurdere 

behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening.  

 

KE-vandværk deler en boring med Bukkerup Vandværk og værkerne har løbende været i 

dialog med lodsejere. Desuden har der været dialog og informationssøgning i samarbejde med 

Kommunen, brancheforeningen Danske Vandværker og Holbæk Vandråd, der også arbejder 

på denne sag. Der er stadig er en del uklarheder og dermed et svært forhandlingsgrundlag. 

Pt. ser det ud til, at vandværkerne (KE- og Bukkerup Vandværker) skal kompensere lodsejerne 

hhv. 17402m2 og 10795 m2. 

 

Bestyrelsen arbejder videre sammen med kommunens øvrige vandværker.  

 

Fremtiden 

Bestyrelsen arbejder videre med de mange ovenfornævnte opgaver, som alle er tænkt ind i den 

økonomisk og administrative plan. Værket arbejder løbende på at sikre sig, og i nutiden kræver 

dette mere end den fysisk sikre af vandet. KE-vandværk vil i fremtiden skulle have endnu mere 

blik for den digitale sikkerhed.  

BNBO er pt den store økonomiske usikkerhed for alle vandværkers økonomi. Sikring af 

drikkevandet ift. pesticider m.m. begrænser sig dog ikke kun til erhverv. Alle grundejere har 

en forpligtelse til at sikre ingen og/eller korrekt brug af sprøjte- træbeskyttelsesmidler m.m. 

Tak, til de borgere og andelshavere der reagerede, da Infrastrukturselskabet LJ A/S; Jættevej 

50, st, Ringsted (lokalbanen) lagde sveller på deres grund tæt på én af vores boringer. Du kan 

bidrage til sikring af grundvandet, og hvis du vil vide mere, kan du orientere dig på  

www.vandigrunden.dk og/eller www.giftfri-have.dk  

 

 

Tak til håndværkere og samarbejdspartnere. 

En stor tak til bestyreren Troels Pedersen og kasserer Lone Pedersen, der forestår den daglige 

drift og som har stor fagkundskab, som ikke bare kommer KE-vandværk, men også andre 

vandværker til gode.  

Tak til bestyrelsen for deres arbejde – særligt i dette år hvor covid-19 har gjort arbejdet 

besværligt, og hvor der har været meget nyt at forholde sig til.  

http://www.vandigrunden.dk/
http://www.giftfri-have.dk/
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Tak til Thomas Sloth for den interne revision. 

Særlig tak til de mange andelshavere, der henvender sig med problemer eller tanker om 

vandværket. Det er betydningsfuldt, at I på forskellig vis bidrager til vores – KE-vandværk - 

leverer ”godt og tilstrækkeligt vand til laveste mulige driftsbidrag” (Vedtægter for 

Andelsselskabet, 2009). 

 

Tak for året, der gik 

 

Sussie Kiilerich Bonde 

Formand, Kirke Eskilstrup Vandværk 

Kirke Eskilstrup, d. 20. juni 2021 

 


