
Beretning ved Rødvig vandværks ordinære generalforsamling d. 23 maj 2019 på 
Harmonien. 

 

Året 2018, har budt på en del ledningsbrud, særligt i forbindelsen med tørkeperioden, 
den tørre jord har trukket lidt hårdt i vores ældre vandledninger. I alt 12 brud på 
ledningsnettet i 2018. 

Vi har udpumpet 142646 m3 i 2018, i 2017 var der udpumpet 124222 m3. Vandspillet i 
2018 har været 25837 m3, mod 13735 m3 i 2017. Dette svarer til et spild på 20,1 %, til 
dette skal dog siges at vi har haft problemer med vandforsyningen til Lille- Heddinge, 
her kom vandet ikke så hurtigt frem som ønsket. Dette gjorde at vi måtte grave ned 
flere steder på forsyningsledningen og omlægge nogle vandledninger ved 
Korsnæbsvej/Rødvigvej, samt kører en rensegris igennem vandledningen. Ved disse 
udførsler tømte vi vandledningen til Lille- Heddinge flere gange, dette giver en masse 
vandspild. Men trykket kører igen fint til Lille- Heddinge. 

Vedr. Lille-Heddinge har vi i 2018 fået omlagt vandledningen så den kører lige ud og 
ikke skal ind og vende på det gamle vandværk, dette også givet lidt mere stabilt 
vandtryk i byen. Samt den tinglysning der lå på grunden er blevet aflyst, så ejeren kan 
komme videre med sin grund. 

Vandledningen til Korsnæbsvejen, via Boesdalsvej blev etableret i december 2017, men 
bogført på regnskabet i 2018. Så Korsnæbsvejen bliver nu også forsynet fra Rødvig. Det 
gamle vandværk på Korsnæbsvejen er stadig i funktion, så dette kan bruges, samtidig 
kan det forsyne Lille- Heddinge når vi arbejder i Rødvig og må lukke for forbindelsen til 
Lille- Heddinge.  Vi kan dog på sigt blive nød til at lukke ned for det lille vandværk, 
grundet kommunen i dag ikke ønsker man har boringer der står stille. 

Vi har haft tilgang af 29 nye forbruger, dette er incl. De 22 forbrugere vi har overtaget 
fra Korsnæbsvejens vandværk. 

Det viser sig stadig at være en succes med aflæsning af målere på vores hjemmeside, 
dog har vi ca. 200 forbrugere hvor vi må foretage aflæsning, samt at vores postvæsen 
ikke er så stabilt mere, vi sendte aflæsningskort ud 10 december, en forbruger modtog 
kortet d.18-03.2019. Bl.a. Derfor har vi i bestyrelsen valgt at vi på sigt går over til 



elektroniske måler, dog går der lige nu så stærkt på dette område, så det er svært at 
finde ud af hvornår vi skal slå til. Vi har valgt at bruge målere fra det danske firma 
Kamstrup.  

Ring forbindelsen mellem Rødvig og St. Heddinge er stadig ikke etableret. Vores møder 
med de 4 store vandværker i Stevns, som skal ringforbindes ifølge kommunen er der 
kun etableret mellem Strøby Egede og St. Heddinge. St. Heddinge ville gerne vente lidt 
med forbindelsen til Rødvig, grundet de havde brugt mange penge på deres afkalknings 
anlæg, så vi afventer til St. Heddinge siger ok. 

Vi har i årets løb fået taget vandprøver efter gældende regler, en enkelt prøve viste lidt 
høj på Fluorid. Vi har også fået taget en prøve på afgang vandværk for det nye stof 
Chlorothalonil- amidsulfonsyre (svampemiddel som har været godkendt fra 1982 og 
frem til 2000) som har lukket vandværker i Nordsjælland, prøven viste mindre end 
0,01. 

Det vi kæmper mest med er vores fluorid indhold som ligger lige på grænsen, vi 
arbejder på sagen sammen med en brøndborer og har besluttet at vi køber et nyt SRO 
anlæg (styringsanlæg til vandværket). Systemet som vi har nu er også forældet og hvis 
det bryder ned er der flere dele som ikke kan anskaffes. På det nye anlæg kan vi styrer 
hver enkelt boring og hvor mange % hver enkelt boring skal yde pr. døgn. Som vi kører 
nu kører en boring typisk en uge. Målinger af fluorid siger at det er bedst der bliver 
pumpet lidt hele tiden, så ikke boringen står stille. Når den står for meget stille kan den 
stå og opsamle fluorid og når der så bliver pumpet er koncentrationen høj. Samtidig 
kan det nye SRO anlæg hjælpe os med at lede efter vandspild.  

Til slut vil jeg takke vores håndværkere, bestyrelse, Sally og Erik 

 

    


