
 

Jyderup Østre Vandværks bestyrelses beretning for året 2019. 

 

Vi har i 2019 igen haft et godt år på vores lokale vandværk. Vores verden 

blev dog anderledes, da vi alle blev ramt af konsekvenserne af Covid-19. 

Vores generalforsamling, som var annonceret, blev aflyst. Vi kunne derfor 

ikke afholde den før her i august.  

 

Vi har i 2019 som i alle de andre år sendt godt og rent grundvand ud til 

vores nu 1.164 forbrugere. I 2020 vil det tal være større, da der er bygget 

om i den tidligere børnehave på Holbækvej.  

 

Et emne som optager en del mennesker, er hårdheden af vores vand. Det er 

diskussion som handler om mange ting. I dag er det teknisk muligt at 

blødgøre vandet uden brug af kemikalier. Der er flere metoder, som bruges 

på en del vandværker. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen 

at undersøge mulighederne for blødgøring. Vi har undersøgt de muligheder 

der er. Bestyrelsen har valgt, at vi ikke vil iværksætte et arbejde med at 

blødgøre vores vand. Det skyldes blandt andet at Vandværksforeningen 

danske Vandværker ikke anbefaler at bruge teknologien på værker som 

udpumper mindre end 200.000m3. Der er også en del ulemper forbundet 

med blødgøring, som vi mener er store til at vi vil igangsætte det arbejde. 

Det er første er at det dyrt at blødgøre vandet, prisen kan let havne på 5 kr. 

kubikmeter vand. Der er større risiko for brud, da kalken jo har lejret sig i 

rørene og på den har en beskyttede funktion. Hvis hårdheden bliver for lav, 

kan det også have sundhedsmæssige konsekvenser, idet forbrugerne så 

skal tage kalk på anden måde og sidst men ikke mindst giver det en anden 

smag. Så med de ting i baghovedet valgte vi ikke at blødgøre vores vand. 

Vi bringer her det svar som vi sendte til en boligforening i vores 

forsyningsområde: ”Miljøstyrelsen har bedt rådgivningsfirmaet Rambøll 

om at udarbejde en rapport om fordele og ulemper ved blødgøring. Denne 

rapport nævner, at de ikke har undersøgt problemstillingen for små 

vandværker med en årlig produktion på under 200.000 m3 vand, da 

Rambøll mener, at det er urealistisk at små værker etablere 

blødgøringsanlæg. Vi sælger ca. 115.000 m3 vand pr. år” 

 



 

Vi har nu fået den endelige vejledning om boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO). Vi har en boring ude ved Stigs Bjergby som 

er omfattet af lovgivningen. Der skal vi sammen med Stigs Bjergby 

Vandværk forsøge at indgå en aftale med lodsejeren. Det handler om at der 

i noget større radius end i dag ikke må sprøjtes på jorden. Det er Holbæk 

Kommune som er tovholder på arbejdet, som skal være tilendebragt senest 

31. december 2022. kommunen har indkaldt alle vandværker til et 

informationsmøde her i august om BNBO. Vi tænker ikke, at der bliver 

problemer med vores boringer, som ligger ved Elmegården. 

Sidste år nævnte vi det nye system til levering af ledningsoplysninger. 

Ledningsejerregister (LER) er nu fuldt ud digitaliseret og det er et system, 

som virker upåklageligt. Det er hurtigt og effektivt, og vi har til dato ikke 

konstateret, at der har problemer med vores oplysninger til andre 

interessenter.    

 

Vi arbejder forsat benhårdt på at nedbringe vores formue, sådan som det er 

aftalt med Holbæk Kommune. Vi vil hellere bruge pengene på at renovere 

vores ledningsnet frem for at sætte prisen på vand ned, da det har den 

konsekvens, at hvis vi så skal lave en stor renovering, så skal prisen sættes 

op igen. Vi er underlagt princippet om at Vandværket skal hvile i sig selv.  

  

Vi havde i 2019 tre større brud. Vi har i 2019 desværre ikke fået nye 

tilslutninger. Vi er nu 1164 forbrugere og 754 andelshavere i Jyderup 

Østre Vandværk.  

Vi har udpumpet og faktureret i alt 110.637 m3 til vores forbrugere. 

Derudover har vi solgt 10.637 m3 til Stigs Bjergby vandværk. Vi har 

desværre igen haft et stort spild, som er på 14 % i 2019, så vi må igen til 

lommerne for at betale for spildet, det ligger over de tilladte 10 %. 
 

Vi har en opgave med at se på de mange brandhaner, som står i vores 

forsyningsområde. De bliver meget sjældent brugt, og derfor kan vandet 

stå og blive dårligt i rørene, da der jo ikke er gennemstrømning. Det er et 

arbejde, som vi skal lave sammen med Holbæk Kommune og Beredskabet. 

Et andet arbejde som var planlagt til at gå i gang, var arbejdet med at få 



 

lukket gamle private boringer, som ikke er i brug. Det arbejde er desværre 

gået i stå. Sådanne boringer kan jo være åbne sår ned til grundvandet.  

 

Jyderup Østre Vandværk vil igen her i 2020 bestræbe sig på at levere frisk 

gøre alt for at leverer velsmagende men lidt hårdt og rent vand til vores 

mange forbrugere. Som sædvanlig en stor tak til vores lokale håndværkere 

og samarbejdspartnere, som i 2019 har hjulpet os, når vi har ringet efter 

hjælp. 

 

Det var bestyrelsens beretning for 2019.    


