FÅREVEJLE ST. BY’S VANDVÆRK AMBA
Beretning 2021

BESTYRELSESARBEJDE
Så gik endnu et år, hvor pandemien igen satte nogle begrænsninger.
Der er afholdt 8 bestyrelses/fyraftensmøder.
Ved første møde efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen
sig.
Jytte Holm blev valg som formand, næstformand blev John Nielsen og
suppleant blev Niels-Ole Andreasen.
På vores bestyrelsesmøde i marts 2022, meddelte Sv. Anker Nielsen at,
han trak sig fra bestyrelsen d.d., dvs. vores suppleant Niels-Ole Andreasen
trådte ind i bestyrelsen.

ANTAL BRUGERE
Vandværket har 845(Måler installeret) men 802 forbrugsadresser.
Der er etableret 16 nye lejeboliger i Fjordparken, alle er udlejet.
Der er kommet i alt 19 nye forbruger til i 2021
I 2022 vil der blive opført yderlige 6 nye lejeboliger på Snerosevej og
yderligere opførsels af nye Huse på udstykningerne, på Snerosevej
Ligeledes vil der blive etableret ny virksomheden, WPU Fårevejle ApS
(Waste Plastic Upcyclin) på Højgårdsvej i Fårevejle.

UPUMPET VANDMÆMGDER

Vandværket har udpumpet i afregningsåret 01.10.2020 til 30.09.2021
113.084 m3 og afregnet for 108.881 M3 vand.
Vandværkets spil på ledningsnettet er 3,86 %
Der bliver stadig fundet lækager, efter målere, hos forbrugere.

VANDKVALITETEN
Vi har en fin vandkvalitet, både fra skoven og boringerne på Fjorden.
Der bliver foretaget vandprøver, iht. Lovgivningen – og der er ikke fundet
pesticider i vores drikkevand.
Vandanalyser kan læses på vores hjemmeside www.fsvand.dk hvor man
også kan læse, ”sådan læser du en vandanalyse”.

KOMMUNENS TILSYN
Vi har et godt samarbejde med det kommunale tilsyn.
Som tidligere nævnt, er der stadig problemer med brandhanen, det
gælder hele kommunen. Ingen ved hvornår denne opgave bliver løst.

GRUNDVANDS BESKYTTELSE
Fra politisk side er det blevet besluttet at landets vandværker skal sikre
deres boringer. Boringerne skal sikres, så der ikke er mulighed for at der
kan trænge forureningen i boringerne/vand. Staten har indtegnet
arealerne, offentlige vejnet, landkanal m.m. dvs. vandværkerne er uden
indflydelse.
Fårevejle St. Bys’s Vandværk har hentet hjælp fra Rådgivningsfirmaet
Jørgen Krog Andersen, som har udarbejdet en rapport, som belyser hvilke
tiltag vi kan gøre, for at sikre vores boringer. Rapporten er sendt til

Odsherreds Kommune, Center for Miljø og Teknik. Der forventes en
svartid på ca. 5 mdr.
Der vil være flere muligheder på hvordan det kan gøres:
- Købe jord fra lodsejer i en bestem radius (staten har indtegnet
arealet) – en stor og dyr udgift for vores vandværk/forbrugere.
- Lodsejer kan vælge at ligge jorden ”brak” (tilskud gives fra staten til
lodsejer) – lodsejer får kompensation og vandværker/forbrugere vil
spare en udgift.
- Sikre vores boringer, så det ikke mulig for uønsket skadelige stoffer i
drikkevandet.

RENOVERINGER I 2021
Vi har renoveret på del af Granvejen, Fårevejle Møllevej og Pilevænget,
de sidste jernhoved forsyningsledninger er afbrudt, flere hovedventiler,
så området kan lukkes ned i mindre områder

SAMARBEJDE I ODSHERRED
Driftslederne mellem Fårevejle St. By’s Vandværk og Asnæs Vandværk har
et fint samarbejde.

ØKONOMI
Vandværkets økonomi er fin, vi har haft en overskud på kr. 754.123 før
afskrivninger.
Bettina Madsen vil senere gennemgå regnskab og budget.
Tak til alle medlemmer.

På bestyrelses vegne

Jytte Holm Hilkjær

