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Bestyrelsens beretning                                                                                                                                                                       

Alling-Tørring vandværk har i 2017 gennemført den største investering i værkets historie. Vi har, i 

samarbejde med Ry vandværk, etableret en vandledning til Ry vandværk, en investering på ca. 

600.000 kr. Vi er tilfredse med, at vi nu er i stand til at sikre forbrugerne mod længere varende 

vandmangel, hvis en forurening eller anden ulykke skulle opstå. 

Der er i 2017 solgt 37.763 m3 vand, et lille fald i forhold til 2016. Der er kommet en enkelt ny 

forbruger til, så nu er vi 112.                                                                                                                                

Vi har i 2017 haft flere brud på hovedledningen, blandt andet i forbindelse med etablering af 

vandledningen til Ry, samt et brud på en privat stikledning. Dette er medvirkende til, at vi har et 

spild på ca. 4 %. Vi håber på, at kunne halvere dette i 2018. 

Vi har i 2017 haft større udgifter til vedligehold af vandværket end vi plejer. Flere pumper er 

skiftet, en kompresser stod af og de mange brud på hovedledningen har kostet. Der budgetteres 

med normal vedligehold i 2018. 

Der udtages vandanalyser hvert kvartal. Der har ikke været problemer med at overholde de 

bakteriologiske krav til drikkevandskvaliteten, men der er fundet spor af desphenyl-chloridazon, et 

nedbrydningsprodukt fra midlet Chloridazon. Chloridazon er solgt under handelsnavnet Pyramin i 

perioden 1963 – 1996 hvor det blev forbudt. Midlet fik stor bevågenhed i 2017, da det var 

medvirkende årsag til lukning af flere boringer på Fyn. Midlet blev anvendt til ukrudtsbekæmpelse 

i roer og løg. Grænseværdien er 0,1 ug/l og den aktuelle måling i vores vand ligger 35 gange under 

denne grænse. Fra 2018 indgår chloridazon i den obligatoriske pesticidkontrol. 

Hvad angår sikring af grundvandet, er der lidt stille p.t. Man afventer de sidste indsatsplaner fra 

kommunen. Vandværkerne i Skanderborg kommune arbejder på en fælles løsning, hvor alle 

bidrager økonomisk, men om det bliver det endelige resultat er uvist. 

Sidste års generalforsamling sendte et tydeligt signal om, at man ønskede at bevare Alling-Tørring 

vandværk så længe som muligt. Dette har bestyrelsen naturligvis taget til efterretning. Det 

betyder, at vi skal investere i et nyt filteranlæg, forventet pris 225.000 kr. Vi er i øjeblikket ved at 

hjemtage tilbud på et anlæg. Vi har budgetteret med udskiftning i 2018/2019. Inden vi udskifter 

filteret  overvejer vi, at foretage endnu en analyse for chloridazon i efteråret 2018. Det kunne jo 

være rart at vide, om niveauèt er stigende eller faldende. 

Bestyrelsen har vedtaget, at fortsætte med uændrede priser på vand, tilslutning og andre gebyrer.                                                                                                                                                                            

Tak til bestyrelsen og vores administrative medarbejder for et godt samarbejde. 

På bestyrelsens vegne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Leo Jensen 



 


