
Formandsberetning for Nedre Hvamvandværk 2014.  

Jeg vil hermed byde de fremmødte velkommen til vores årlige generalforsamling i Nedre 

Hvam Vandværk.  

I 2014 er vi gået 3 forbrugere tilbage fra 273 til 270, der er 3 huse der er blevet nedrevet, vi 

har i 2014 solgt 30228  m3. Vi har udpumpet 31748 m3, det giver et vandspild på 4.78%. 

Vi har et veldrevet vandværk, i år har kommunen været på vandværket for at føre et teknisk 

tilsyn, her skriver de i deres rapport bl.a. Neder Hvam vandværk er et veldrevet vandværk. I 

forbindelse med tilsynet er der forhold der har fået vurderingen ”acceptabel”. Det er områder 

hvor vandværket kan vælge at udføre forbedringer, men hvor forholdet er af en karakter som 

ikke har betydning for anlæggets funktion, og hvor der ikke er risiko for utilfredsstillende 

vand kvalitet, som følge af forholdet. Det der gøres opmærksom på i rapporten, der er ikke 

alarm på vores dør til vandværk, samt vi har tørbrønd ved vores boring på værket, dernæst 

mangles der lidt grus ved vores boring 3, men det er noget vi hurtig kan forbedre. Vi har fået 

en enkelt rød påtale, det gælder vores boringsprøver, de er gået ud af systemet i 2008, hvad 

der er sket, ved jeg ikke, men det er mit ansvar, så det er sat i værk. Jeg har over for vores 

leverandører sagt, at de faste rutiner med service mv. skal overholdes. Chris har lavet årshjul, 

hvor alle de arbejdsopgaver der bliver udført, er på hjulet. Når der har været en service 

medarbejder aflevere han en rapport over hvad han har lavet til vores logbog. 

Sidste år nævnte jeg, at vi havde fået nyt alarmsystem fra Grundfos, det har vi haft megen 

glæde af, vi har bl.a. haft 2 lækager på vandledning i 2014. Det bliver lynhurtig konstateret, at 

det så kan være besværligt, at finde lækagen er en anden ting, det ene tilfælde var ikke nemt, 

lækagen var ud for vandspejlet i en bæk. Andre eks. hvor det er rart at bruge alarmen, vi kan 

se næsten alt, en landmand ringer og siger vi har brud på vores ledning, det kan jeg afvise med 

det samme, for vi har ingen forbrug om natten. I dette her tilfælde vidste det sig, at drænet var 

stoppet. Vi kan se forbruget hele døgnet rundt, og det er betryggende at vide, at alt kører som 

det skal. Vi har forbedret vores ledningsnet i Vium, på Søren Kannes vej har vi ringforbundet 

nogle brugere på grund af et hus er nedrevet, en ejendom der ikke er produktion på længere, 

derved bliver forbruget meget lille på en lang ledning, for at undgå stillestående vand, har vi 

valgt at lave en ringforbindelse på Søren Kannesvej.  

I Vium by er der to tilsluttede lukket, på grund af ejendommene skal rages ned, der har vi lagt 

ny ledning ned til den tredje ejendom, fra en anden ledning der var nærmere i afstand for igen 

at undgå stillestående vand. Når vi begynder at rode med de gamle ledninger, er det tit at man 

finder ud af, at de er ved at være skrøbelige, og så bliver de skiftet ud ved denne lejlighed, det 

skete også i Vium. 

 På vandværket, er der investeret i pumpesystem til okkerudfældningstanken, det er for at 

imødegå, at der bliver pumpet okker ud i dræn. Ligeledes har vandværks passer Morten 

Mogensen malet bygningen 2 gange, den var ved at trænge til det. Han skal have ros for at 



passe vandværket på glimrende vis, til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 

det forløbne år, til tider kan det godt være hektisk, men jeg synes vi er gode til at takle 

problemerne når de opstår. 

 

                           Form. Karsten Jul Nielsen. 


