
 

 

Jyderup Østre Vandværks bestyrelses beretning for året 2018. 

 

Vi har i 2018 haft et godt år på vores vandværk. Året er løbet alt for 

hurtigt, det skyldes måske at vi alle bliver ældre. Der har som altid været 

såvel små som store ting at forholde os til i vores meget lokale 

vandverden, men også på landsplan er der sket noget.  

 

Som sædvanlig har Christiansborg spillet ud på vores område. Det nye sort 

er BNBO (boringsnære beskyttelsesområder). Det er som udgangspunkt et 

godt udspil, som vil sikre vores boringen mod sprøjtegifte. Der er lagt op 

til at lodsejerne (mest landmænd) kan få kompensation for mistede 

indtægter ved dyrkning. Det er estimeret, at det vil koste hver husstand 

omkring 8 til 12 kr. pr. år. Vi skal også fremover screene vores vand for 

flere stoffer, det er også godt, men vil jo også koste på den lange bane. Et 

rigtig godt tiltag er, at private fra 1. juli 2020 kun kan købe pesticider som 

er blandet op og klar til brug, så det er slut med at have al mulig gift og 

andet stående i hjemmene.    

Et andet centralt tiltag som vi er blevet ramt af, er en ny måde at afgive 

ledningsoplysninger til andre selskaber, f.eks. elselskaber og kommunale 

forsyningsselskaber. Det såkaldte Ledningsejerregister (LER) er nu fuldt 

ud digitaliseret og vi bliver serviceret gennem et abonnement hos Thvilum 

i Odder, som også står for vores digitale kort. Disse er planlagt opdateret 

her i 2019.  

En sidste ting vi vil nævne, er vores kamp med FORS om fornuftig 

betaling for at leverer oplysninger om vores forbrugeres forbrug af vand til 

brug for afregning af spildevandsafgift. En lang og hård kamp er nu slut, 

og det endte med en betaling på 19 pr. aflæst måler. Ikke det vi havde 

regnet med, men hensynet til vores forbrugere spillede også ind, da de ikke 

ville kunne forstå at med digitale målere, som alle har nu, selv skulle 

indberette til FORS.   

 

Arbejdet med at nedbringe vores formue, sådan som det er aftalt med 

Holbæk Kommune, fortsatte i 2018. Vi har lavet en stor renovering. Det 

fremgår af vores regnskab, ligesom vi har fået hus på det sidste af vores 

boringer samt rettet op på uhensigtsmæssige rør på Engvej.  



 

Vi er i bestyrelsen stadigvæk meget glade for den ordning, vi lavede med 

Hans Jørgen Schmidt om pasning af vores vandværk og at han, på trods sin 

pensionist alder, gerne vil fortsætte også i 2019. 

  

Vi havde i 2017 to brud. Et ved Tornvedgaarden og et på Holbækvej ved 

nummer 149-151. I småtingsafdelingen har vi lagt lidt asfalt på ved en 

utilfreds forbruger, da der var tvivl om, hvad der var lavet, og hvad der var 

lovet, så nu vil vi fremadrettet tager før og efter billeder, når vi laver noget 

hos private  

 

Vi har i 2018 desværre kun fået en ny tilslutning. Vi er nu 1164 forbrugere 

og 754 andelshavere i Jyderup Østre Vandværk. Ombygningen af den 

tidligere børnehave Mariendal er færdig og der mangler nu kun de 4 

rækkehuse. Vi har forsøgt dialog med ejeren, men det gik ikke, så måske 

der også her er en retssag på vej.  

Vi har udpumpet og faktureret i alt 115.366 m3 til vores forbrugere. Det er 

stort set det samme som i 2017. Vi har desværre haft et spild på 18 % i 

2018, så vi røg op over de lovlige 10 % og har derfor betalt meget for 

ingenting. 
 

På den lokale front har vi deltaget i et arbejde omkring en 

selskabsdannelse for at kunne lukke gamle udtjente boringer, som jo er 

åbne sår ned til grundvandet. Det gik desværre ikke så godt, da Niels & 

Mogens ikke kunne se JØV i de vedtægter, som var fremlagt. Det skyldes 

bl.a. at det var folk fra VN, som havde deres egen dagsorden med mødet, 

og derfor kommer der et nyt møde med nye vedtægter, så må vi se. Hvis vi 

heller ikke her kan se os selv, kan vi jo vælge at lukke boringerne selv og 

selv betale. Vi har ikke så mange i vores forsyningsområde.      

 

Jyderup Østre Vandværk vil også i 2019 bestræbe sig på at levere frisk og 

rent vand til vores forbrugere.  
 

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

igen i 2018 har hjulpet os med stort og småt, når vi har ringet efter hjælp. 

 

Det var bestyrelsens beretning for 2018.    


