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Bestyrelsens beretning for Vipperød Vandværker for året 2018  
 
Generelt: 
Vi har i 2018 fortsat renovering af gulv og rentvandstank i vandværket            
Nybyvej. Vi har fjernet alle risikable rør som var ført gennem rentvandstanken.            
Det drejer sig om gulvafløb, rør for returskyllevand fra filtre og tagafløb, en             
læk på et af disse rørsystemer ville have ført til alvorlig forurening af vandet i               
rentvandstanken. Tanken blev efterfølgende sandblæst og      
overfladebehandlet.  
 Arbejdet er afsluttet og kostede i alt ca. 350.000 kr. 
 
Bestyrelsen: 
Efter sidste generalforsamling og konstituering så bestyrelsen således ud: 
Formand Jens Mortensen 
Næstformand Tom Pedersen  
Kasserer Johnny Petersen  
Bestyrelsesmedlem Finn Jensen (endvidere driftsleder på vandværkerne) 
Bestyrelsesmedlem Mads Chr. Andersen (hjemmesideredaktør) 
Suppleant Bruno Hansen 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb. 
 
Vandværksdriften: 
Vi har fra de 2 vandværker udpumpet 164.109 m3 og ifølge de indberettede             
måleraflæsninger solgt 147.715 m3. det giver en difference på 9,95 % som            
skyldes utætte stophaner, ledningsbrud og muligvis små lækager som står og           
siver indtil de viser sig på overfladen. Det er derfor vigtigt at grundejerne             
meddeler vandværket hvis der er mistanke om utætheder. 
 
Ledningsnet: 
Vi har haft ca.10 ledningsbrud og nogle defekte/utætte stophaner og 
sektionsventiler som vi har måttet skifte i 2018.  
 
Tekniske forhold: 
Vi fortsætter udskiftningen af de gamle forbrugsmålere til den nye 
fjernaflæselige type. Vi mangler nu området vest for jernbanen og ca. 



●  Side 2  

halvdelen vil blive skiftet i 2019 og resten i 2020. Udskiftningen er 
tidskrævende, det kan være svært at træffe folk hjemme, vi er stødt på en del 
defekte afspærringsventiler før og efter vandmålere og efterfølgende defekte 
stophaner, som ydermere er vanskelige at finde. Det er ifølge regulativet 
grundejerens pligt at sørge for at afspærrings-ventiler virker og vide hvor 
stophanen til ejendommen er placeret.  
 
 
Administration: 
 Vi har i 2018 fundet et nyt Web-hotel og fået udarbejdet en ny hjemmeside. 
 
 
Planer for 2019: 
Myndighederne har forlangt at vandværkerne udarbejder en investeringsplan 
for 3 år frem. Der vil frem til udgangen af 2020 blive anvendt ca. ½ mio. kr. til 
resten af de nye målere. 
 Der er nu varslet opstart for byggemodning af grunde i udstykningen 
Vipperød Bakker 1. februar 2019. For at kunne bevare forsyningssikkerheden 
vil bestyrelsen undersøge muligheder for at øge kapaciteten for 
rentvandstanken under vandværket Sandbakkevej fra nu ca. 90 m3 til ca. 200 
m3. Dette er nødvendigt hvis vi fortsat skal kunne forsyne hele Vipperød med 
et af vandværkerne i forbindelse med reparation og eftersyn på det andet 
vandværk  
Samtidig skal den gamle rentvandstank renoveres og behandles på samme 
måde som tanken på Nybyvej. Projektet skønnes at ville koste ca. 1 mio. 
Endvidere vil vi ved vandværket Sandbakkevej søge at få etableret en ny 
boring til ca. 60 m dybde som supplement til de 2 nuværende 30 m boringer. 
Det vil øge forsyningssikkerheden i tilfælde af forurening af grundvandet i de 
dybder vi nu suger fra. Pris ca. 500.000 kr.  
  
Bestyrelsen håber på generalforsamlingens opbakning til at Vipperød 
Vandværker tilmelder sig Holbæk Vandsamarbejde(se forslag), som har til 
formål at få lukket ubenyttede boringer og brønde der kan være åbne sår til 
vores grundvand og dermed kilde til forurening af grundvandet.  
 
Vi har planlagt at holde åbent hus på vandværket Nybyvej i forbindelse med 
Vipperød Kulturdag den 15. juni. 
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