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Bestyrelsens årsberetning for Tune Vandværk 2018.
I år 2018 har vi fået 10 nye andelshavere, hovedsagelig fordi Søndermarkens vandværk har fået
påbud af Greve kommune til at lukke pga. nikkel forurening, Vi har lagt en hovedforsyning ledning
ud af Snoldelev vej i 2018 hvor 7 andelshavere er tilsluttet. Som I kan se på projektoren, er der lidt
data fra værket. Vandspildet på de 4,25% er ikke reelt, i 4,25% er også indeholdt skylninger på
forsyningsnettet især når der er lagt og omlagt ledninger, så det reelle vandspild ligger ca. på 2,5%
resten er planlagt forbrug, men det er den måde som lovgivningen foreskriver vi skal beregne
vandspild på.
Vi har i 2018 ikke haft nogle store ledningsbrud på forsyningsledningerne, vi har haft en utæt
målerbrønd på Karlslunde Centervej, en utæt hovedledning på Almuevej, er skade fra
renoveringen i 2016, en utæt ventil på Lyrestien, samt en boreskade under renoveringen i
Løvkærparken.
Vi har eftergivet en aftager et forbrug på ca. 900 mᵌ vand for en skjult vandskade på en
jordledning.
Vi har næsten afsluttet nedsættelse af målerbrønde samt omlægning af ledninger i Løvkærparken
og Nordgårdsvej. Der er sat ca. 130 målerbrønde og målerne er ført i målerbrøndene, der mangler
kun lidt efterreguleringer som først kan ske i løbet af foråret når vejret tillader jordarbejde.
Sammenlægning af Greve landsby vandværk og Tune vandværk er afsluttet og andelshaverne i
GLV er fra 1-1 2019 andelshavere i Tune Vandværk. Sammenlægningen er gået uden de store
problemer og har fulgt den plan som blev lagt for sammenlægningen. Tune Vandværk har fra midt
2018 solgt ca. 19.000 mᵌ vand til GLV. (da deres vandværk blev taget ud af drift).
Vi har i 2018 udtaget 30 vandprøver som er et krav og 3 stk. som ikke er et krav, alle resultaterne
er uden overskridelser, vi forventer at der bliver krav om mange flere prøver i fremtiden
efterhånden som der findes nye stoffer i grundvandet. Greve Kommune har været på det årlige
syn af vandværket og der var ingen væsentlige punkter som skulle rettes, (2 møtrikker i et dæksel
som skulle efterspændes) rapporten kan ses på hjemmesiden.
Vi har i bestyrelsen afholdt 11 bestyrelsesmøder samt en del andre møder med kommunen,
vandværker, vandråd samt vandsamarbejdet. Vi havde da vi gik ind i 2018. 3 tvister som havde
kørt i flere år, en med Skat som mente vi skulle betale ca. 7,5 Mill kr. den er afsluttede til
vandværkernes fordel. Vi havde 2 sager med forbrugere, de er også vundet, den ene sag, kender I
formentlig fra pressen, så vi har ingen tvister pt. vi mangler dog betaling for den ene sag, aftageren
er blevet stævnet, men om vi får pengene, står pt. hen i det uvisse.
Arbejdet med persondata forordningen er afsluttede og vandværket overholder reglerne,
beskrivelsen kan ses på vandværkers hjemmesiden.
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Danske Vandværker er kommet med et kodex for godt bestyrelsesarbejde i privat vandværker. Det
er en række anbefalinger til hvordan bestyrelsesarbejdet i et vandværk kan foregå, der er nogle
punkter vi i Tune har taget til os, bla. hvordan får vi en levedygtig bestyrelse i fremtiden med
yngre og kvalificeret medlemmer,(se lige vores hårfarve eller mangel på samme), der er rigtige
mange private vandværker som har måtte opgive at drive selvstændige vandværk pga. der ikke var
medlemmer som vil påtage sig det arbejde som det er at være i bestyrelsen. En af de punkter
anbefalinger foreskriver, er en lønnet bestyrelse, det har vi valgt at genindføre, på lige fod med
alle andre vandværker, som altid har haft lønnet bestyrelse, Bestyrelsen i Tune vandværk har også
haft visse personer lønnet i Madsens tid. Bestyrelsen har valgt at honoraret er et punkt i
budgettet, så der er helt klarhed over dette, det vil I se under fremlæggelse af budgettet for 2019.
Den nye drikkevandsbekendtgørelse som trådte i kraft d. 01-01-2019 som i store træk går ud på at
vandværkerne skal tage vandprøver på hele forsyning nettet, også inde hos forbrugerne, Tune
Vandværk har udarbejdet en plan for prøvetagningerne, som er sendt til Greve kommune for
godkendelse, godkendelsen venter vi stadig på.
Balders vej 25 (der hvor vi henter 80% af vores rå vand) har i mange år været en torn i øjet på
Greve kommune og Tune vandværk pga. en forureningsrisiko af grundvandet, der er blevet
opbevaret alverdens ting og sager, selvom der ifølge tinglysningen kun må opbevares fyrværkeri,
vi har anmeldt ejeren flere gange til kommunen, ejeren har fået bøder uden det har ændret noget
videre på forholdene, Greve kommune er indstillet på at lave en ekspropriation sag, som Tune
Vandværk skal betale, da omkostningerne ved sådan en sag er meget store og samtidig ukendte,
så har bestyrelsen valgt at forsøge at købe Balders vej 25. vi blev enige med ejeren på en handel i
efteråret til en pris på 250.000 kr. det har så været umuligt at få kontakt med ejeren siden,
konkurser samt ejer skifte er formodentlig årsagen. Her i denne uge er vi blevet kontaktet af den
nye ejers advokat, så nu ser det ud til det lykkes at komme videre med overtagelse af grunden.
I Greve kommune er der stadig nogle områder i det åbne land som ikke ligger i et
forsyningsområde. Greve kommune har et ønske om at hele kommunen ligger i et
forsyningsområde, hvilke sådan ser er meget fornuftig, men kommunen hænger lidt i bremsen
med at komme med en udmelding hvilke ønsker om fordeling mellem vandværkerne i kommunen
skal være.
Opgaven med at registrer alle vandledninger digitalt med koordinater i LER, forestår stadig og vil
gøre det i nogle år i fremtiden, tidsplanen for afslutningen er udskudt i et ½ år, så vi skal være
færdige i 2023, hvordan lige vi klarer opgaven er lidt usikkert. Vi har en del gamle ledninger hvor vi
ikke præcist ved hvor og hvordan de ligger, før i tiden gik man ikke så højt op i registrering af
placeringer som dag, men det skal nok lykkes på den ene eller anden måde.
Vi fortsætter også ufortrødent nedsættelse af målerbrønde samt flytninger af målerne i
målerbrønden, det vil også foregå i nogle år ud i fremtiden, i 2019 vil Arnestien, Bondestien,
Hyrdestien, Gærdestien, Agerstien og Engstien stå for tur. Der skal samtidige skiftes 8 stk.
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hovedventiler, pris 1,2 mill. for 114 stk. I Greve vil det være Vesterbjerg, Lillegade samt Michaels
Gjøes vej som bliver taget, pris 340.000 kr. for 37 stk. brønde.
I 2020/2021 vil vi montere de første elektroniske aflæste vandmålere, vi forventer af montere ca.
1000 stk. Det er dem der falder for andergrænsen for vandmålere, som bliver først udskiftet. Det
har en ikke ubetydelig omkostning af få elektroniske målere, men det er fremtiden, og vil kunne
spare forbrugerne for en masse besværligheder og omkostninger, det vil selvfølgelig også for
værket være en stor fordel, men det vil også tage nogle år inden alle i vores område har de nye
målere.
Vi er som vandværk i vores størrelse underlagt vandsektorloven, selv hvis man tager de meget
positive briller på er det ikke noget fordel, at vi blev tvunget ind for ca. 8 år siden. Det giver en
masse af administrativt bøvl og er dyrt at administrere. Vi må fx ikke have nogen opsparing til
større nyinvesteringer/renoveringer dvs. at vi skal lånefinansiere alle nye investeringer, det gør det
ikke billigere for aftagerne, men der er måske håb forude, forligspartierne har givet håndslag på at
der vil ske nogle ændringer i vandsektorloven som efter, hvad der er oplyses lige nu, skulle gøre
det nemmere at drive private vandværker og derved billigere for aftagerne. Som oplyst giver det
vandværkerne i vores størrelse en mulighed at søge om udtrædelse af vandsektorloven, men
hvordan og hvilke betydninger det vi få for os er ikke fastlagt endnu. Hvornår de kommer med en
udmelding, vides heller ikke, og årsagen til ændringen af loven er nok en erkendelse af at
vandværkerne er bedre til at drive vandværker end en masse embedsmænd i
forsyningssekretariatet.
Som I sikkert har hørt, arbejder folketinget på en ny vandmiljøplan. Det vil være en skærpelse af
den nuværende, der ligger nogle nye ideer om hvor tæt på drikkevandsboringer der må dyrkes
afgrøder på, samt være andre risikofaktorer for forurening af drikkevandsboringer, de såkaldte
BNBO (afstande til boringer). Det vil få betydning for Tune vandværk og dermed også for
aftagerne, men lige hvordan loven kommer til at se ud ved ingen lige pt.
Her til slut vil jeg takke resten af bestyrelsen og suppleanterne for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2018.
En stor tak skal vores vandværksbestyrer Kurt have, du gør det fantastisk godt, du har styr på
tingene, du vil Tune vandværk og det kan vi alle kun være tilfredse med.

Pbv.
Tune vandværk.
Bjarne Frølund.
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