
Beretning ved Rødvig vandværks ordinære generalforsamling d. 24 maj på Harmonien. 

 

Året 2017, har været præget af lidt flere reparationer på ledningsnettet, end vi er vandt 
til. Vi har bla. Andet skiftet stophaner 9 steder i byen, dette grundet at vi ikke kunne 
lukke byen af i sektioner, men tit måtte afbryde vandforbindelsen til hele byen. Vi har i 
årets løb haft 10 mindre brud på forsyningsledningerne. I forbindelse med udskiftning 
af stophanerne har der været en del vandspild, grundet ledninger skulle tømmes inden 
sammen svejsning af rør. Dette vil fremgå af vandforbruget.  

Vi har udpumpet 124222 m3 i 2017, i 2016 var der udpumpet 124288 m3. Vandspillet i 
2017 har været 13735 m3, mod 7381 m3 i 2016.  

Samtidig har vi observeret at vi bruger lidt mere vand i nattimerne end tidligere, vi 
plejer at ligge på 3 m3, men ligger nu over 5 m3. Vi har skrevet på Facebook og 
hjemmesiden om at beboerne skulle være lidt obs. på vores vandledninger i området, 
dette gjorde vi fandt et lille brud i Lille Heddinge. Vi arbejder stadig på at finde årsagen 
til det større forbrug. 

Vi har haft tilgang af 4 nye forbruger. 

Forsyningsledningen til Korsnæbsvejens vandværk blev etableret i december 2017, 
men vil først fremgå af regnskabet for 2018. 

Det viser sig stadig at være en succes med aflæsning af måler på vores hjemmeside, 
dog har vi ca. 200 forbrugere hvor vi må foretage aflæsning. 

Vi vender stadig punktet målere når vi har bestyrelsesmøder, skal vi skifte til auto 
aflæsning eller beholde det system vi har nu. Hvis vi skifter alle vores vandmålere vil 
det medføre en udgift på ca.2 millioner. Så vi kunne godt tænke os at spørge hvad 
generalforsamling syntes vi skal arbejde videre med. Vi ville selvfølgelig lave 
udskiftningen over nogle år. Dog vil vores takster så skulle stige lidt de næste år. 

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 prøver af hver enkelt boring for det nye stof 
Desphenyl-Chloridazon som er fundet i boringer rundt i landet, hvor der især har været 
dyrket roer. Her var prøver også fine. De nyeste prøver ligger altid på hjemmesiden. 

Det vi arbejder med lige nu, er at fjerne de gamle vandledninger i Lille Heddinge 
vandværk og få lagt dem ud i vejsiden. Grundet de ligger på privat grund og det er en 
masse samlinger vi gerne vil fjerne. 

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

 

    


