
Beretning 2018 Lihme Vandværk a.m.b.a. 

 2018 har været er travlt år, med flere opgaver på vores ledningsnet og administrations

medsigt har der også været forskellige opgaver der skulle løses.

Drift 

 I 2018 er der pumpet 41.711 m3, hvilket er på niveau med sidste år. Når man sammenligner 
udpumpet vandmængde, med det vi har fået afregning for, har vi haft et spild på 1.99%. 
Det er på et acceptabelt niveau. Der holdes dagligt øje med vores overvågningssystem bl.a. 
for at se om forbruget om natten er nede, dvs. tæt på 0 m3.

 Året startede som altid med, at vi er rundt og aflæse målere og det fungerer stadig fint. 
Udover årsaflæsningen aflæser vi også hvert kvartal og derved fandt vi i april en 
frostsprængt måler.

 I januar blev der lavet det årlige service tjek på vandværket. Der var et problem i det ene 
filter hvor filtermaterialet havde klumpet sig sammen, det blev fjernet og udskiftet. Vi er 
opmærksomme på om det sker igen. Der blev også flyttet en trykføler. Ellers var alt ok.

 I foråret fik vi at vide at der ville blive lagt nyt asfalt i indkørslen/parkeringspladsen til 
medborgerhuset, og vi vidste at der var en defekt ventil i indkørslen til parkeringspladsen, 
og på vores tegninger stod der at det var et jernrør der gik under ålbækvej over til ventilen. 
Vi valgt derfor at få det hele skiftet inden der blev lagt asfalt, og det blev udført i starten af 
juli måned, så der var klar til nyt asfalt efter sommerferien.

 Vi har også i løbet af foråret/sommeren udskiftet defekte ventiler i 17 målerbrønde. 
Allerede i forbindelse med vi skiftede målere i 2014 opdagede vi de defekte ventiler, de er 
nu skiftet.

 I forbindelse med at Bomiva har nedrevet boliger på Irisvej, Grønningen og på Valmuevej 
har vi mistet 15 forbrugsenheder. Der har i alt været 4 stikledninger til de 15 lejligheder og 
arbejdet med sløjfning og reetablering blev afsluttet i december. Alle udgifter til dette er 
afholdt af Bomiva.

 Den 1. november om eftermiddagen opdagede vi et brud på Vester Hærup Strandvej. Det 
viste sig at det var det støbejernsrør der gik under vejen der var revnet. Vi kunne heldigvis 
nøjes med at grave halvdelen af vejen op, og først på aftenen havde alle vand igen og et 
par timer senere var vejen også åben igen. I løbet af aftenen og de næste dage besluttede 
vi os for at renovere hele knude punktet, nu hvor vi havde gravet både i vej og i indkørslen 
til nr. 1. I området er der fordeling til Øster Hærup Strandvej og videre op af Adelgade. Det



hele blev skiftet den 13 og 14 november.  I forbindelse med renoveringen blev der 

monteret en ekstra ventil på hovedledningen op mod Adelgade, den vil i nogle tilfælde ved 

brud, kunne sikre Adelgade eller Ø.H. Strandvej vand.  

 I 2018 har vi brugt ca. 135.000 kr. på renovering af vores ledningsnet.

 Vi er også i 2018 begyndt at tage vores vandprøver efter de nye regler, som betyder at

prøverne skal tages forskellige steder på vores ledningsnet. Vi skal udpege 4 forskellige

steder hvert år som skal repræsentere hele vores forsyningsområde. Vi håber at vores

forbruger tager godt imod vores analysefirma, Analytech når de kommer.

Der har i 2018 også været meget snak om pesticider i drikkevand. Vi har valgt at følge de

bekendtgørelser der gælder vedr. prøvetagning og det betyder at vi tester for nye stoffer

når de kommer med i bekendtgørelsen.

Vi har ikke haft spor af pesticider i vandet.

Administration 

 Vi har i årets løb afholdt 4 almindelige bestyrelsesmøder.

 Den 20/3 havde vi generalforsamling, hvor der var bestyrelsen og 5 fremmødte.

 I april var vi til det årlige møde med Skive kommune og vandværkssamarbejdet i Skive

Kommune. Der blev snakket om BNBO og vist eksempler på hvordan nogle vandværker var

begyndt at arbejde med dette, ellers handlede det om pesticider og om hvordan de

berørte vandværker har håndteret dette.

 Den 25. maj trådte den nye persondatalov i kraft og det har også givet os ekstra arbejde. Vi

har valgt at benytte en pakkeløsning, som er udviklet af foreningen for danske vandværker,

og den består i en række dokumenter/skabeloner, som beskriver hvordan vi håndterer

personfølsomme data, hvilke IT programmer vi bruger og hvordan vi sikre dem. Vi har haft

hjælp af vores regnskabskontor til at udfylde de i alt 9 dokumenter.

 Den 11. oktober var vi indkaldt til et møde med Skive Kommune, der handlede om at

kommunen ønskede at etablere et vandfond. Vandfondens formål skal bl.a. være at hjælpe

med at beskytte vandværkernes indvindingsopland. Dette gælder både udpegning af

områderne der skal beskyttes, lave aftaler med de berørte landmænd og financierer

beskyttelsen. Hvert vandværk skal så indbetale et beløb til vandfonden, sandsynligvis

beregnet ud fra oppumpet vandmængde. Beskyttelsen gælder også de BNBO områder som



er udpeget og som efter planen lige nu, skal være beskyttet/være fri for brug af pesticider, 

senest i 2022. Vores BNBO område er ikke så stort, ca. 1.5 ha. 

Vandfonden skal være et frivilligt samarbejde mellem vandværkerne i Skive Kommune. Der 

arbejdes fortsat med at udarbejde hvordan et sådan samarbejde skal fungere i praksis. 

Forslaget er blevet modtaget meget forskelligt i de forskellige vandværker. Vores holdning 

er positiv, da vi syntes det kan være en stor opgave at forhandle dyrknings 

aftaler/erstatning med de berørte landmænd. Men vi syntes også at et sådanne 

samarbejde kræver at alle vandværker i kommunen er med.  

I maj 2019 fremlægges de forskellige vandværkers holdninger, for udvalget for teknik og 

miljø. 

2019 ind til videre 

 Vi aflæste målere den 2. januar uden problemer.

 18/1 var der service på Vandværket. Mandskabs hullerne til rentvandstanken trænger til

renovering.

 Den 24. januar kl. ca. 22.15 var der en bil der kørte i grøften på V. H. Strandvej og ødelagde

et el skab. Det betød at der ikke var strøm på vandværket og derfor var der ingen vand i ca.

4 timer.

 Torsdag den 31. januar var vi til møde med Skive Kommune, for at udtrykke vores

holdninger til vandfonden.

 Til bestyrelse, forbrugere og samarbejdspartnere tak for et godt samarbejde i 2018.


