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Generalforsamling 2019. 

Formandens beretning. 
 

1. Bestyrelsen 

 
Først vil jeg præsentere bestyrelsen: 

 

a. Per Rasmussen   næstformand 

b. Bent Jakobsen  kasserer 

c. Kim Pedersen  driftsleder  

d. Leif Jespersen  bestyrelsesmedlem  

e. Steen Stensler Sørensen  formand 

 

Der har i løbet af året været afholdt 5 bestyrelsesmøder.  

Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år. 

   

2. Udvikling i årets løb. 

 
Bestyrelsen har som oplyst på sidste Generalforsamling fortsat renovering af forsyningsnettet i 

et lidt lavere tempo end tidligere. Jeg vil komme nærmere ind på senere i beretningen. 

Endelig er der blevet udført reparation ved opståede ledningsbrud samt udskiftning af 

stikledninger og stophaner. Dette medfører også, at regnskabet i overensstemmelse med budget 

(som senere vil blive gennemgået) viser et mindre underskud (underdækning). 

 

Svenstrup Vandværk har pt. 1146 forbrugere, hvilket er en tilgang på 10. 

 

I 2018 har Svenstrup Vandværk oppumpet 116.309 m3 vand fra Atletikvej og 13.258 m3 vand 

fra Æblehaven, hvilket giver i alt 129.567 m3 oppumpet vand mod 129.567 m3 i 2017 

 

I 2018 har Svenstrup Vandværk købt 40 m3 vand fra Aalborg Vand A/S gennem 

vandplanledning mod 40 m3 i 2017 

 

I 2018 har Svenstrup Vandværk solgt 120.027 m3 vand mod 120.027 m3 i 2017. 

 

Spild i 2018 var således 9.580 m3 svarende til 7,39 % mod 9.580 m3 svarende til 7,39 % i 

2017. 

         

      3. Ledningsnettet 
          
    Som omtalt på Generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen fortsat gennemførel- 

    sen af fornyelsen af ledningsnettet om end i lavere tempo end tidligere. På Svenstrup Skolevej 

    fra Lobovej til Tennisbanerne samt på Gl. Viborgvej fra Lobovej til Rosenlundsvej. Sidstnævnte  

    er lagt ned uden tilslutning af stikledninger, da vi stadig afventer oplysninger fra Boligforeningen. 
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1. Udskiftningen af forsynings- og stikledninger på Svenstrup Skolevej fra Lobovej  

til Tennisbanerne. 

                Dette er en samlet ledningslængde på 12 m ø 90 mm, 402 m ø75 mm,  

          200 m ø 63 mm, 200 m ø 50mm og 48 m ø40 mm forsyningsledning              

         samt ca. 100 m ø32 mm stikledninger. 

 

    2.  Forsyningsledning på Gl. Viborgvej fra Tværvej til Rosenlundsvej dog uden stikledninger.         

               Dette er en samlet ledningslængde på 12 m ø 90 mm, 402 m ø75 mm,  

               200 m ø 63 mm, 200 m ø 50mm og 48 m ø40 mm forsyningsledning              

               samt ca. 100 m ø32 mm stikledninger. 

                        

  4.  Værkerne. 
  

            Bævervej –  
 Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af grunden og hækkene. 

                       

            Æblehaven –  
  Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af grunden og hækkene  

                       samt foretaget rensning af filtrene.  

 .                     

            Ørnevej – 
 Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af grunden og hækkene. 

 

            Atletikvej – 
 Der er udført almindelig vedligeholdelse omkring vandværket samt 

                      Foretaget rensning af filtrene. 

            

  5.  Vandmålere. 

 
              Vandmålere skal efter loven kontrolleres med passende mellemrum alternativ     

                skal der foretage en generel udskiftning af samtlige vandmålere med ca 6 års 

                mellemrum. 

                Vi har pt. udskiftet alle 4 målerpartier.  

 

   6. Grundvandssamarbejde (GVA). 
         

                 GVA har nu kørt i et år og har brugt en del tid på etablering. Der er opnået tilsagn om 

                  en kommunegaranti og man er nu gået i gang med at forhandle med grundejere af 

                  ejendomme i den sydøstlige del af kommunen. GVA har opkøbt jord således at man 

                  kan tilbyde kompensation for den jord, der skal beskyttes mod forurening ved boringer.  
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     7. Vandafgifter i øvrigt. 
 

               Prisen på vand fastholdes på samme niveau for 2019. 

  

               Vandafgiften til staten er forøget fra kr. 6,25 til kr. 6,37 begge beløb + moms. 

               Alt dette samt øvrige priser fremgår af prisbladet, der i øvrigt findes på      

               internettet på adressen:  

                

www. Svenstrupvandvaerk.dk 

      

       8.  Vandkvalitet. 

           
              Der er i årets forløb blevet udtaget den af myndighederne krævede prøver til          

                analyser dels på vandværkerne dels hos forbrugerne. 

 

 Resultatet af disse analyser, som kan ses på hjemmesiden viser at vand fra Svenstrup 

Vandværk er af høj kvalitet. 

  

              

      9. Økonomi 

 
              Svenstrup Vandværk amba har placeret kapital til uforudsete udgifter på  

                følgende konti: 

Konto i Ny kredit (tidligere FIH-erhverv)  

  Højrente konto i Vestjysk Bank 

                                           Konto i Jutlanderbank 

      

                Derudover har vi en driftskonto i Spar Nord. 

 

                Alt dette vil fremgå af regnskabet senere. 

 

         10. Informationer fra vandværket. 

 
              På vandværkets hjemmeside, er der indført et afsnit om informationer til forbrugerne. 

                De seneste nyheder er: 

 

     Nyt fra Vandværket. 
 

 

1. Information fra vandværket 

 
Vandet er rødbrunt 

 Hvis dit kolde vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det forstyrrelser i 

ledningssystemet. Når der er lukket for vandet i et område, vil vandet i de andre områder 
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muligvis strømme baglæns og derved løsrive disse aflejringer og give brunt/rødt vand. Når 

der efter reparation eller udskiftning af forsyningsledning atter lukkes op for vandet, vil 

vandstrømmen vende tilbage til den oprindelige strømningsvej, og her kan der da løsrive 

sig aflejringer. Det er et forbigående problem, og vandet er ikke sundhedsskadeligt! Lad 

alle vandhaner løbe i ca. 10 minutter for at få rent vand. Start med at åbne for den 

koldtvandshane, der er tættest på vandtilførslen til huset. 
 

 
Smag af jern  

Efter et større ledningsbrud kan vandet smage af jern. Vi skyller efter et opstået brud, men 

der kan ligge nogle løsnede belægninger af jern og mangan i røret. Det er et forbigående 

problem, og vandet er ikke sundhedsskadeligt! Lad alle vandhaner løbe i ca. 10 minutter 

for at få rent vand. Start med at åbne den koldtvandshane, der er tættest på vandtilførslen 

til huset. 

 

Vasketøjet er rødt.  

Hvis dit tøj er rødbrunt, kan det skyldes, at der har været rust i vandet. For at rengøre tøjet 

anbefaler Forbrugerstyrelsen, at du lægger tøjet i vand tilsat citronsyre (1dl. pr. 10 l. vand) 

i en halv time. Herefter vrides tøjet, vaskes igennem i en varm sodaopløsning (3 dl. pr. 10 

l. vand) – og til sidst vaskes det som normalt i vaskemaskinen 

 

Vandet er hvidt  

Hvis dit vand er hvidt/uklart, skyldes det normalt luft i vandet. 

 

Vandet er grønt,  

smager dårligt eller det kolde vand bliver lunkent/varmt Det kan skyldes, at der er fejl i 

fjernvarmeinstallationen Kontakt en vvs-installatør for at få udbedret fejlen. 

 

2. Persondataloven 

 

Beskyttelse af personlige oplysninger.  

Svenstrup Vandværk Amba er forpligtiget til at beskytte Deres personlige oplysninger og 

udvikle teknologi, der giver Dem som forbruger den mest kraftfulde og sikre online 

oplevelse.  

Denne fortrolighedserklæring gælder Svenstrup Vandværks webside, og opretholder 

reglerne for dataindsamling og brugen af personlige oplysninger.  

Som bruger, besøgende eller forbruger på Svenstrup Vandværks webside, indvilliger og 

accepterer De de retningslinier, som beskrevet i denne fortrolighedserklæring. 

 

Brug af dine personlige oplysninger. Svenstrup Vandværk Amba indsamler og bruger 

oplysninger til at varetage driften af Svenstrup Vandværk og derved kunne levere de 

tjenester De forespørger efter.  

Under ingen omstændigheder vil Svenstrup Vandværk sælge, udleje, lease eller videregive 

sin kundeliste til trediepart. 
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11. Fremtiden 

 
      Bestyrelsen har besluttet, at også 2019 skal være et år, hvor udskiftning af      

      forsyningsledninger fortsætter. 

 

      I 2019 vil der således blive udført udskiftning af forsynings- og stikledninger på  

      Gl. Viborgvej samt Sjællandvej alt i forbindelse med nybyggeriet ved boligforeningens nye  

      huse.  

      Endvidere vil forsyningsledning på Marathonvej blive udskiftet. 

 

      Derudover vil vi fortsætte med at få kortlagt vores ledningsnet digitalt for de områder,  

      hvor der er foretaget udskiftning af forsynings- og stikledninger med angivelse  

      af, hvor stophaner og målerbrønde er placeret.  

 

      Det er, som det fremgår, hensigten fra Bestyrelsen at fortsætte med  

      fornyelse af forsyningsledninger, dog under stadig iagttagelse af afholdelse af  

      de nødvendige reparationer og vedligeholdelse af anlæg altsammen  

      under skyldigt hensyn til økonomien. 

 

      Bestyrelsen vil til stadighed bestræbe sig for at kunne forsyne forbrugerne med  

      rent og godt drikkevand, således at prisen på vand ikke stiger ud over de stigninger, der  

      påføres af de offentlige myndigheder. 

 

 

Steen Stensler Sørensen 

    Bestyrelsesformand 


