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Kirke Eskilstrup Vandværk 
 

Formandens beretning for 2021 
 

 

Generalforsamlingen, søndag d. 27. marts 2022 

 

Generelt 

To år med covid-19 har værket – som én del af kritisk infrastruktur - kunnet levere ”godt og 

tilstrækkeligt vand til laveste mulige driftsbidrag” (Vedtægter for Andelsselskabet, 2009) uden 

problemer.  

Vi har i løbet af 2021 udpumpet 78.762 m3 og solgt 77.443 m3. Dette giver en spildprocent på 

1,7 % som forklares med et brud, da der blev renoveret i sommeren 2021 i Lindegårdsparken, 

skylning af ledningsnet og alm. tab af vand. Det er en spildprocent under de 10%, som vil 

udløse en bøde til værket, da værkerne i Danmark skal tilskynde til og leve op til lovens krav 

om at spare på vandet, da vand ikke er en uudtømmelig ressource.  

 

Medlemmer 

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

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

forbindelse.  

 

Bestyrelsesarbejdet 

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Covid-19 betød den nye bestyrelse først tiltrådte sit 

arbejde med et konstituerende møde 5. juli. 

Bestyrelsen indledte juli 2021 på værket sit arbejde med et kursus i det nye styresystem fra 

Blue Control. Bestyrelsen kan nu digitalt følge den daglige drift samt trække rapporter med 

data, der kan understøtte bestyrelsesbeslutninger.  

 

Bestyrelsen er i en proces sammen med den daglige ledelse – bestyrer og kasserer – hvor der 

drøftes  

• tydeliggøre rolle og arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse 

• årshjul for hhv. bestyrelsens- og daglige driftsopgaver  

• procedurer og retningslinjer for arbejdet ud fra bestyrelsens fortolkning af ”godt og 

tilstrækkeligt vand til laveste mulige driftsbidrag” (Vedtægter for Andelsselskabet, 2009) 

• hvorvidt og hvordan bestyrelsen og den daglige ledelse besidder kompetencerne til 

opgaveløsningerne eller kan indgå i samarbejder med fx andre vandværker eller trække på 

Holbæk Kommune, vores brancheforening Danske vandværker eller Holbæk Vandråd.  

  

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.  

 

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

Bestyreren har i samarbejde med andelshaverne 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. 
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Der har været henvendelse fra andelshaver, der ikke har kunnet finde sin hovedlukkehane ind 

til grunden. Det blev også med bestyrerens hjælp løst. 

 

Vandværkets analyseprogram bliver løbende udbygget så det følger gældende lovgivning. 

Næste gang vi skal udarbejde en analyseplan er i 2023. 

 

Ringforbindelsen 

Har kun været i brug i mindre skala i år. 

 

Aflæsning af målere & samarbejde med FORS 

Aflæsningen af vandmålerne foregår via fjernaflæsning til vandværket.  

 

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

vedrørende data til afledningsafgifter af spildevand inden årsskiftet. Bestyrelsen har efter 

samråd med Holbæk Vandråd (der ligeledes arbejder på det) og konsulenter i vores 

brancheforening Danske Vandværk været i lang dialog med FORS om de anker, som vi har 

ift. deres kontrakt og samarbejdsform.  

Vi har dog via en engangsaftale/engangskontrakt solgt oplysningerne til FORS, hvorfor vi har 

aflæst og indsendt andelshavernes spildevandsdata ved årsskiftet. 

Bestyrelsens mål i 2020 om, at andelshavere igen IKKE selv skal aflæse og indsende deres 

data til FORS, har vi levet op til og ønsker fortsat at gøre det.  

 

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 og bestyrer kan konstatere at priser er stigende på visse materialer.  

 

Renoveringen ledningsnettet i Lindegårdsparken blev i maj 2021 fortsat og er afsluttet. Det 

har vist sig at være en større labyrint, da fortovene er fyldt med andre forsyningsledninger, der 

snor sig og gør anlæggelsesarbejdet besværligt.  

 

 

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, leveringsforsinkelser samt vejret.  

Den nye renvandstank er netop taget i brug, og der er flyttet materialer m.m. ind i lagerrummet. 

Pt. Udestår at få en trappe til vandtårnet samt den sidste del af indhegningen på plads. Dette 

venter grundet økonomien mangler.  

 

Økonomi 

Sidste år blev udarbejdet en ny regnskabspraksis og en ny tidslinje ifm. Holbæk Kommunes 

godkendelse/kontrol af vores økonomi og særligt takstblad. Nu skal materialet indsendes til 

kommunen senest 1. november. Dette er bl.a. grundet til bestyrelsen og daglig ledelse 

arbejder på et nyt årshjul. 

Holbæk Kommune finder fortsat, 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. 
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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 nogle uklarheder fx om lodsejere kan modtage 

kompensationsbeløbet skattefrit, hvem og hvordan der skal holdes tilsyn med det nye større 

område. Det har været svære forhandlinger da grundlaget herfor fulgte langsomt med – og der 

var mange elementer, som de to bestyrelser måtte sætte sig ind i. Lige nu har de to værker 

sendt et udkast til aftale til lodsejer afsted.  

Vandværkerne (KE- og Bukkerup Vandværker) skal kompensere lodsejer for ca. 2ha.  

 

Desuden udestår for Kirke Eskilstrup vandværk alene forhandlinger med to lodsejere omkring 

et mindre område ved boringen v. værket: en landmand og Infrastrukturselskabet LJ A/S; 

Jættevej 50, st, Ringsted (lokalbanen).  

 

Fremtiden 

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

økonomisk og administrative plan.  

 

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. 

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  

 

Desuden arbejdes der på kommunikationen via hjemmesiden. Hjemmesiden skal gennem en 

større revision og reorganisering. 

 

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 - der er altid været meget nyt at forholde sig til.  

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. 27. marts 2022 

http://www.vandigrunden.dk/
http://www.giftfri-have.dk/

