
Beretning for Hornum vandværk 2017:

Vandværket havde pr. 31/12 2017 i alt 530 forbrugere. Vi har mistet 20, og fået 1 ny. Det er 
hovedsageligt plejehjemmets overgang fra individuelle boliger til nu kun 2 målere som giver det 
mindre antal forbrugere. 

Der er oppumpet 77.095 m3 fra boringerne, og heraf er der solgt 73.048 m3 til forbrugerne. Vi 
regner med at vi bruger ca. 2000 m3 på filterskyl. Det giver et spild på 2,7 %, hvilket er på samme 
niveau som sidste år. Der har kun været få reparationer på ledningsnettet p.g.a. Brud og utætheder. 

Vi har fået lavet flere vandprøver end sidste år. 12 stk. i alt. Det skyldes blandt andet at vi fået lavet 
2 prøver på den ene af vores boringer. Det er nogle prøver som ifølge lovgivningen kun skal udføres
hvert 4. år. I 2018 skal den anden boring kontrolleres. Og så skyldes det også at vi ekstraordinært 
har fået begge boringer kontrolleret for det pesticid som hedder Chloridazon. Det var det pesticid 
som har haft megen medieomtale i 2017. Især mange vandværker på Fyn har målt dette pesticid 
over grænseværdien, og en hel del boringer er blevet lukket på ubestemt tid. Heldigvis kunne vi 
konstatere at det ikke fandtes i vores boringer. Og alle vores prøveresultater i 2017 har været i 
orden. De har været på den rigtige side af kravværdierne fra miljøstyrelsen, og de har endda også 
været i god afstand til kravværdierne. 

Alle vores hovedstophaner har vi afprøvet, og vi fik renoveret både dem som ikke fungerede, men 
også dem som var vanskeligt tilgængelige eller besværlige at betjene. Vi mangler kun at få udbedret
et par enkelte hovedstophaner på Havbrovej, som har fået lov til at vente her til foråret 2018. Flere 
af hovedstophanerne uden for byzonen var groet til eller kørt ned af tung trafik. Disse er blevet 
afmærket med blå plaststandere, og de er blevet bedre beskyttet af enten asfalt, brosten eller fliser.

Ude ved boringerne har vi fået udlagt nogle store sten, som vil give os en bedre sikring mod at de 
bliver påkørt af bl.a. skovmaskiner, som vi tidligere har været ude for.

På vandværket har vi fået installeret ny kompressor og iltningsanlæg af firmaet Silhorko. De har 
også kigget på både filter, udpumpningsanlæg og andet udstyr for at vurdere tilstanden. Der er ikke 
noget der står for at skulle udskiftes her og nu, men da mange af komponenterne er 20 år eller 
ældre, skal vi påregne en del udskiftninger i løbet af de næste 3-5 år.
Vi har også fået malet det udvendige træværk, og vi har fået udskiftet samtlige nøgler til vandværk 
og boringer.

Vi har siden 2001 haft en hjemmeside som blev tilbudt erhverv og foreninger gratis via 
Hornumogomegn.dk. Men her i november 2017 skiftede de webmaster, og alt det gamle indhold 
blev slettet, sandsynligvis fordi der kom ny webmaster, og fordi de har startet forfra i et nyt 
program. Heldigvis for vandværket var vi allerede startet med opbygning af vores egen nye 
hjemmeside, og den kom i drift i oktober 2017. Vi har fået en meget bedre platform til at få 
informationer ud til forbrugerne. Alle kan nu bl.a. gå ind og se resultatet af de seneste vandanalyser,
som automatisk bliver tilgængelige når de er frigivet af vores analysefirma Eurofins. Nu skal vi bare
sørge for at få gjort opmærksom på eksistensen af den nye hjemmeside.

Hornum vandværks bestyrelse. 
  

 


