Bestyrelsens beretning 2017
Det har på vandværket været et normalt år i 2017, vi er kommet igennem året uden problemer med
vandkvaliteten. Udpumpning og vandsalg er stadig nedadgående, året bød nu heller ikke til
havevanding. Vi har i året igen mindsket vandspildet.
Udpumpet: 288.748 m3 mod - 301.209 m3 – 12.461 m3 mindre, ca.4 %
Der er solgt: 270.714 m3 - mod 280.972 m3 - 10.258 m3 mindre
Vandspild i alt: 15.489 m3 – mod 20.560m3 – 5.071 m3 mindre
Spild i % 5,4 i år mod 6,7 % sidste år
Strømforbruget: 118084Kw – mod 124085kw 6001kw mindre
Der er i år taget de lovpligtige vandprøver, dertil 5 ekstra prøver. Derved er vi på en prøve, pr.
måned. Alle prøver har været uden bemærkning, altså ok. Jeg skal igen henstille, at vi alle gør en
indsats for at beskytte grundvandet. Der er mange måder at udføre havearbejde på, uden
anvendelse af sprøjtegift, som vores efterkommer kommer til at drikke. Jeg kan ikke lade være
med at tænke på, at der indføres sprøjtegift fra udlandet, sprøjtegift som de danske myndigheder
ikke har kendskab til. Vi aner ikke hvad der kan være af stoffer i grundvandet, det afhænger af den
gøren og laden der har været her i Tarup området i fortiden, er vi bare heldige at de bebeboer der
tidligere har boet her i sognet, har kørt deres giftige affald over i nabosognet. Vi har ifølge de
målinger der foretages i dag meget rent grundvand. Det skal vi alle være med til at beskytte.
Vi har fortsat udskiftning af vandmålere til elektroniske fjernaflæste måler. Der er udskiftet 571. Vi
kan efterhånden se en ende på overgangen, fuldt overgang til elektroniske målere, Alle
Elektroniske målere bliver aflæst en gang i kvartalet, ved at Jørgen kører rundt i området med sin
PC derved klikker de automatiske data ind på computeren, når aflæsningen er afsluttet, bliver
resultatet gennemgået og de registrerede afvigelser, bliver taget op med den enkelte forbruger, det
er afvigelser fra tidligere indberetninger der er interessant. Det kan være en utæt vandledning i
gulvet, eller blot et toilet der ikke er tæt,
Vi har i 2017 udskiftet 73 stikledningsventiler på Tingvallavej, Bergthorasvej, Gulfossvej samt
Saxovej.
Vedligeholdelse af vandværket. Her har vi besluttet at udskifte alle rustfrie rør i
vandværksbygningen. Der har gennem mange år, været repareret på rørene efterhånden som de
blev utætte, reparationerne er blevet så omfattende, at en udskiftning med nye rør er den rigtige
løsning. Det bliver en udgift på ca. en halv million kr. og bliver udført i 2018. Arbejdet er nu i gang.
Ellers kører vandværket som ren rutine med småjusteringer.
Telefon og EDB: Der er indgået et samarbejde med Næsby og Otterup vandværk. Vi kan nu
omstille telefonerne til hinanden ved f. eks. Ferie, sygdom og andet fravær. Afregningssystemet
ligger nu ude i skyen, her kan vi logge på hinandens systemer, og svare direkte på evt. spørgsmål
om afregninger. Den nye vagttelefon har nr. 66 16 52 75 nummeret oplyses ved opkald uden for
kontortid, nummeret omstilles der også til for at få kontakt til den person, der har vagt.

Ny bekendtgørelse vedr. vandkvalitet. Det nye er at man fremover skal vælge parameter, hvordan
den enkelte boring skal kontrolleres, og hvad den kontrolleres for. Tidligere var det en bestemt
pakke af parameter alle boringer der skulle kontrolleres for. I dag vurderer man hvad der er risiko
for at finde i den enkelte boring. F. eks boring 14 som ligger i Udskov uden for Korup. Her ved man
at der har været dyrket ærter i mange år. Der anvender vi fremover parameter, der er gældende for
sprøjtemidler i ærtemarker. Andre parameter vil blive anvendt til boringer inden for Tarup området,
her skal der så vurderes hvilke forurenings muligheder der kan være.
Vandprøver: Fremover skal prøven tages ved forbrugerens taphane som floss prøve. Det vil sige,
man skal åbne vandhanen helt 3 gange hurtigt, og så tages prøven. Det kan fremover give
problemer hvis forbrugerens installation ikke er i orden. Vandværker har ikke ansvaret for
installationen på privat grund, ifølge vores love og regulativer. Vandværket har ansvaret til
grundskel. Vi har på Tarup Vandværk vedtaget at udtage 2 prøver hver gang på ledningsnettet, vi
tager en med floss og efterfølgende 1 som tidligere med udskylning og afspritning af armatur.
Vi har fået en ny vandforsyningsplan for Odense kommune. Den er i øjeblikket ude i høring, har
man lyst at læse den, kan den findes på Odense kommunes hjemmeside. Den beskriver bl.a.
hvordan indvinding skal sikres bedst muligt, og hvordan indvinding af grundvand skal foregå, så
grundvandsspejlet sænkes mindst muligt. Der skal inden 2019 ligge en plan for
forsyningssikkerhed, ved teknisk nedbrud eller forurenings situation. Tarup vandværk har
nødforbindelse til både Næsby vandværk og Vandcenter syd. Efter vores opfattelse har vi ingen
problemer med, at leve op til de nye tiltag i planen.
EU Persondataforordning træder i kraft d. 25-05 2018. Her har vi startet op og er i gang med at
udarbejde de sikkerhedsregler som omfatter personfølsomme oplysninger. Vi skal fremover, over
for myndigheder og forbruger kunne dokumenterer at de oplysninger der opbevares, ikke kan
misbruges af uvedkommende, oplysningerne skal opbevares forsvarligt. Vi har gennemført en
risikovurdering af vandværkets anvendelse af it. Vi har sikret at der tages Bach op af vores
systemer på en sikker og forsvarlig måde hver dag. Vi har her fået hjælp fra vores brancheforening
Danske Vandværker. De har hjulpet med at udarbejde skabeloner m.m. til dokumentation.
SVF-samarbejde: Her er der holdt 3 møder i 2017. Man er enige om at lave en kampagne rettet
mod skolebørn i 5-7 klasse, som omhandler brugen af sprøjtemidler i haver, samt forbrug af
flaskevand tappet fra vandhanen. Det bedste projekt vinder en præmie til deres klasse. Der
kommer et pilotprojekt i efteråret på et par skoler, i foråret 2019 skal alle skoler i Odense kunne
deltage.

