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Lillebæltshallen. 
 

 

Antal forbrugere: 

Der er i alt 315 installerede vandmålere i 2017. Derudover et antal forbrugere ca. 26 der er tilsluttet 

til fællesmålere. Bakkevænget er under færdiggørelse og de første af 24 forbrugere er flyttet ind ved 

juletid. 

 

Bestyrelsesmøder: 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.  Som nævnt i indkaldelsen vil det være godt at opgrader 

bestyrelsen. Der vil i den forbindelse være mulighed for at deltage i kompetencegivende kurser. Der 

er ingen tvivl om at der fremadrettet vil blive tale om at alle der er i bestyrelsen skal have honorar 

for det arbejde der udføres. Ellers vil det nok blive svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen  

 

Udpumpet/Solgt 

I 2017 er der udpumpet i alt 29717 m3. Der er af disse solgt 28619 m3. TreFor har leveret 15670m3 

på nødvandsforbindelsen.   

 

Spild. 

Spildet har været 4%  

 

Vandkvalitet og boringskontrol. 

I august 2017 fik vi undersøgt vore boringer for de 3 stoffer chloridazon, chloridazon-desphenyl og 

chloridazon-desphenyl-methyl. Det skete i forbindelse med at der netop var fundet i Staurby Skov 

og på mange fynske vandværker. Resultatet var at der ikke kunne konstateres noget i vore 2 

boringer. Det betyder dog ikke at vi kan risikere at det pludselig dukker op. Derfor har kommunen 

/staten besluttet at det fremover indgår i analyserne når der tages prøver på boringerne. 

 

Plan 2030. 

Mandag den 8. januar blev det nye vandværk taget i drift efter at der var taget analyser der viste at 

kvaliteten var ok. 

Der var i lørdags åbent hus på vandværket for vore forbrugere. 

Ombygningen på vandværket er afsluttet og vi har dermed et supermoderne vandværk, som vil 

kunne levere vand i mange år. I år fortsætter vi med at flytte hovedledningerne ud fra forbrugernes 

ejendom.  

 

 

Nye lovkrav. 

Person data forordning. Der er pt. lavet aftale med Vandværkernes EDB Service og der vil 

tilsvarende blive lavet aftale med Kamstrup. Vi er selv i gang med at gennemgå hvilke 

foranstaltninger der skal foretages i vores egen administration. Forordningen er lavet for at sikre 

registreredes personlige oplysninger: 

• Retten til at modtage oplysning on behandling af deres personoplysninger (oplysningspligt). 

• Retten til at få indsigt i deres personoplysninger. 

• Retten til at få urigtige oplysninger rettet. 

• Retten til at få deres personoplysninger slettet. 

• Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. 

• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. 

• Retten til at flytte deres personoplysninger (dataportabilitet). 



Et af de spørgsmål der har været debatteret mellem vandværksfolk har været aflæsningen af 

vandmåleren hvor der i starten var krav om at kunden skulle underskrive for hver gang der skulle 

aflæses.  

Gennem samarbejde med Energistyrelsen og Justitsministeriet er der kommet afklaring om:  

At brug af hyppigere aflæsning af målerdata end faktureringsfrekvensen ikke kræver samtykke fra 

forbrugeren. 

Dette gælder under følgende forudsætninger:  

• Data anvendes til driftsoptimering og/eller asset management, da dette ses som værende i 

samfundets  

interesse, jævnfør forordningens artikel 6, stk.l, litra e.  

De grundlæggende behandlingsprincipper databeskyttelsesforordningeos artikel S overholdes. 

 

Indvindingstilladelse. 

Vores indvindingstilladelse mangler stadig fra kommunen. 

 

Regnskab og takstblad. 

Regnskabet for 2017 er underskrevet af bestyrelsen og bilagskontrollørerne. Takstbladet for 2018 er 

blevet godkendt af kommunen. Beregning af takstblad for 2019 vil blive beregnet ud fra krav fra 

kommunen. Det vil ske efter budget sammensat af bestyrelsen. 

  

Vandråd. 

Der har i 2017 ikke været den store aktivitet. Der er arbejdet med at få lavet et fælles regulativ for 

alle vandværker i kommunen. Referater fra møderne kan findes her: http://www.vandrådet.dk/ 

 

Nødforsyning. 

Vi har i 2017 benyttet os af nødforsyningen i ca. ½ år hvor vandværket blev ombygget. 

 

Projekter i kommende år. 

Nyt tag på vandværket sammen med opsætning af solpaneler til reduktion af elforbruget. Et projekt 

vi skal have kikket på om det kunne betale sig at få det etableret hurtigt. 

Etablering af nødgenerator så vi vil kunne levere i en kritisk situation hvor elnettet er nede. 

Etablering af løbende aflæsninger så evt. fejl hos forbrugerne kan opdages hurtigt. Det afhænger 

meget af udviklingen hos Kamstrup på området. Andre udbydere kan også være interessante at 

kikke på. 

 

 

Vandværket på Internettet. 

Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet. Alle informationer er 

tilgængelige på vores internetside. Sidens navn er: www.rentvand.dk . 
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