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Skrevet af Lars Jung

December 2010

Kvartals-rapport fra bestyrelsen:

Vandsektorloven/Forsyningssekretariatet:

4 kvartal i 2010 har været særdeles aktivt, såvel i Nybrovejens Vandværk, som i
”aktions-grupperne” dannet under Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD).

Følgende aktuelle tiltag har fundet sted:

1.
FVD søgt om, og fik foretræde for Miljø-& Planlægningsudvalget den 24
november 2010, hvor formålet med mødet var at argumentere for hvorfor de 131 private
vandværker som er underlagt den nye Vandsektorlov, skal løftes ud igen.
Blandt de fremførte argumenter, er der nedenstående de helt centrale:
a) Fra 2000-2009 er vandprisen fra private vandværker steget i gns: 13,6%
(de private vandværker forsyner tilsammen ca. 50% af Danmarks
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befolkning!)

Fra 2000-2009 er vandprisen fra Kommunalt ejede vandværker steget: 44%
(Forbruger-indekset er i samme periode steget: 19,6%)

b) Den lovbefalede ”tømning” af vores likvide midler inden for 10 år.
c) Selv embedsmændende fra Miljø-& Planlægningsudvalget har i en tidligere
rapport fra 2010
givet udtryk for, at det ”ikke er sandsynligt at der kan indføres yderligere
omkostnings nedsættende foranstaltninger i de private vandværker”.

De 3 ovenstående står jo i lysende kontrast til den ”voldtægt” som vi 131 private
vandværker er udsat for!

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om hvilket udkomme der var
af mødet i Miljø-& Planlægningsudvalget - de ”rider bestemt ikke samme dag de
sadler!!”.

Derudover er det lykkedes at få pressemeddelelser fra FVD trykt i aviser såvel
landsdækkende som lokale aviser – alle med det formål at tale vores sag.

Det er også lykkedes en af vores aktions-grupper at mobilisere
Folketingmedlemmerne: Jørgen Dohrmann (DF), Hans Christian Thoning (V), Eyvind
Vesselbo (V).

Disse Folketingmedlemmer er i og for sig på de private vandværker’s side, og de har
lovet kontakte Miljøministeren vedrørende vandsektorlovens, og dens utroligt uheldige

2/5

4-kvartalsrapport 2010
Skrevet af Lars Jung

skævridning af de private vandværker, som uværgerligt vil føre til dyrere vand – for alle!

Kampen fortsætter!

På Nybrovejens Vandværk har vi været travlt beskæftiget med at indsende diverse
oplysninger om ”alt mellem himmel og jord” til Forsyningssekretariatet til deres næste
øvelse: ”Benchmarking”!

Det er i øvrigt blot et andet ord for : ”sammenligning” (men almindelig dansk er de
åbenbart for fine til at skrive!)

Benchmarking skal indgå i et stort katalog, som så skal danne grundlag for hvordan
man/vi fremover skal spare i vores daglige drift…..!!!

Ind imellem har vi dog også fundet tid til at drive selve vandværket – herunder taget
stilling til hvordan vi kan opnå en fornuftig arbejdsfordeling, når værkets mangeårige
vandværksassistent Lars B Sørensen, efter eget ønske, har valgt at gå på efterløn fra 1.
februar 2011.
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Vi har også noteret os at der kort før jul var en ”forskruet” debat i TV-nyhederne om
hvor dårligt det står til med rent-vands kvaliteten i de danske vandværker.

Man havde ligefrem fået Miljø-ministeren (V), samt en miljø-ordfører fra (S) til at stille
op og for snurrende kamerarer udtrykke deres foragt over den ringe kontrol der var med
rentvands-tanke osv..!

Det kan vi naturligvis ikke sidde overhørig – det er os særdeles magtpåliggende at det
vand der sendes ud til forbrugerne er rent!

Derfor har vi på eget initiativ udført visuel kontrol, samt bakteriologisk inspektion af
vores 2 x ældste rentvandstanke – og der blev ikke konstateret noget usædvanligt,
ligesom der ikke blev fundet spor af bakterier i vandet.

Efter denne kontrol blev begge rentvands-tanke sat i drift igen.

Et andet tiltag i 4 kvartal har været etablering af vores nye hjemmeside – udviklet af
David Ipsen – og vi synes selv at den virker mere overskuelig end den gamle.

Vi arbejder naturligvis hele tiden på at optimere den.

Vi forventer os et ”varmt forår” i hvert fald hvad arbejdet med Forsyningssekretariatet
angår-tillige med de daglige udfordringer i vandværket.
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Bl.a har vi iværksat en ”helbreds-undersøgelse” af hele vandværket samt boringer.

Denne undersøgelse, som er foretaget af Rådgivende Ing. Dines Jørgensen, skal ligge
til grund for en grundig, og nødvendig optimering af vandværket og boringer – så der er
rigeligt at tage fat på.

Vi siger tak til vores loyale medarbejdere for godt samarbejde i 2010, ligesåvel som
vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen
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