
 

 

Jyderup Østre Vandværks bestyrelses beretning for året 2017. 

 

Vi har i 2017 haft et forholdsvis roligt år på vores vandværk. Der er såvel 

små som store ting at forholde os til i vores lokale vandverden.  

 

I det forgangne år er vores mangeårige tidligere medlem af bestyrelsen 

Anders Vedel afgået ved døden. Æret være hans minde. 

 

Som sædvanlig har lovgiverne igen været på spil i med nye tiltag og 

lovændringer. Os, der er omkring vandværker, ved udmærket godt, at det 

er de helt små private vandforsyninger, der har det dårligste vand, og 

derfor var det med stor undren, at vi oplevede at netop kontrollen med 

disse forsyninger nu nærmest ikke mere eksisterer.  

Vi har også nu fået et nyt system på hvordan vi fremover skal tage 

drikkevandsprøver. Niels og jeg har fået forelagt et forslag, og 

efterfølgende er der aftalt en procedure som vores leverandør af prøver 

skal gøre brug af.  

Vi er også i denne IT-tid blevet bombarderet med skrivelser om den nye 

EU persondataforordning. Denne forordning træder i kraft den 28.maj 

2018. En mærkelig dato, men der må jo lægge noget til grund for netop 

denne dato. 

Lovgivningen giver os hele tiden nye ting vi skal forholde os til, og som 

giver ændringer på værket. Her i starten af 2018 er der kommet nyt i 

forhold til LER (Ledningsregistrering), det handler om, hvordan vi som 

ejere af ledninger i jorden skal give disse oplysninger videre til andre, som 

vil grave i jorden/vejen. Vi bruger her det firma som har lavet vores 

digitale registrering af ledningsnettet.  

Bestyrelsen er også godt i gang med at nedbringe vores formue, sådan som 

det er aftalt med Holbæk Kommune. Vi har fået lavet en del på 

vandværket, bl.a. nyt tag og nogle nye vinduer. Vi har fået malet og vi har 

fået nye møbler til vores mødelokale. 

Vi er også småt i gang med større ledningsarbejder, ligesom vi målrettet 

arbejder på at alle får en af de nye digitale målere. 

 

 



 

 

Vi ville gerne i 2017 have lavet den sidste boring ved Stigs Bjergby med et 

nyt lille hus ved boringen, og derved få boringen trukket op på overfladen, 

men der kommet noget på tværs for Brøker, så vi håber, at det bliver i 

2018, at det kommer på plads. Det gavner hygiejnen samt letter adgangen 

til boringen.     

 

Vi fortalte sidste år om at vi ikke mere havde en ansat vandværkspasser, 

men overlod pasningen til vores lokale VVS Firma. Denne ordning har 

fungeret stort set upåklageligt i 2017 og derfor fortsætter den også i 2018. 

  

Vi havde i 2017 to brud. Et på Høedvej ved nummer 6 og et på Holbækvej 

ved nummer 55. 

 

Vi har i 2017 fået fire nye tilslutninger. Vi er nu 1163 forbrugere og 753 

andelshavere i Jyderup Østre Vandværk. Der er ikke byggeboom i 

Jyderup, men det ser ud til at der endelig sker noget i Jyderup Nord. Der er 

også en ombygning af den tidligere børnehave Mariendal på vej.  

Vi har udpumpet og faktureret i alt 115.999 m3 til vores forbrugere. Det er 

lidt mere end i 2016.  Vi har et spild på 8,1 % i 2017, så vi er igen under de 

lovlige 10 %. 

Jyderup Østre Vandværk vil også i 2018 bestræbe sig på at levere frisk og 

rent vand til vores forbrugere. Vores vand har gennem året ikke fået 

anmærkninger, selv om der nu bliver testet og målt for flere miljøfarlige 

stoffer end tidligere.  
 

Til slut en tak til vores lokale håndværkere og samarbejdspartnere, som 

igen i 2017 har hjulpet os med stort og småt, når vi har ringet efter hjælp. 

 

Det var bestyrelsens beretning for 2017.    

 

 

 

 

 


