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Bestyrelsen beretning for 2016 
Klarup Vandværk har godt og rigeligt vand, men det kniber med at følge med i juledagene, især 

juleaftensdag. Der ligger vi lige på grænsen, til ikke længere at have kapasitet nok. 

Der er 1893 forbrugere fordelt på 1608 medlemmer 

Det udpumpede vand har et nitrat indhold på 12 mg/l. Kildepladsen ved Koks Vase har 1mg/l og Volden 

37mg/l. Hårheden er 12 Da vi har en afkalker er det kun 5, når man stiller hårdheden på vaske- og 

opvaskemaskine. 

Vandspildet er 3,49 %. Det må siges at være meget tilfredsstillende. 

I 2016 har der kun været et enkelt brud på hovedledningerne. Der er som i tidligere år opsat en del 

målerbrønde i forbindelse med udskiftning af jordledninger på privat grund, og i forbindelse med kloak 

arbejdet på Stoholm, Spartavej og Klarup Skolevej. 

Kjeld Jensen har også i 16 været ude og foretage trykmålinger. Det er en service vi gerne yder. Det er det 

samme billede hver gang, nemlig et for ringe og underdimensioneret rør, typisk ¾” jernrør eller 25mm Pel 

slange. 

Målerne på filtrene ved højdebeholderen er blevet udskiftet og det har givet en del problemer, da de nye 

målere målte i gallon frem for liter. 

For at energioptimere vores strømforbrug har vi fået frekvens styring på pumpen i volden. 

Omkring forberedelserne til et nyt vandværk har der nærmest været stilstand. Forhandling om køb af jord 

ved Læstedet, mødte stor modstand, så det måtte opgives. Vi undersøger nu muligheden for en placering 

på grunden ved siden af Skagen beton. Den blev i første omgang kasseret, da der var en mulig trussel for en 

olieforurening fra nærområdet. Skagen beton har oplyst, at de har fået lavet 19 prøveboringer og der var 

ikke tegn på forurening.  

Vi har indhentet pris på en forbindelsesledning fra AKV, og den løber op på ca. 3,5 mil. kr. Hertil kommer 

omkostninger til opførelse af pumpe og beholderhus med lagertanke. Det er samme pris, som hvis vi 

byggede vores eget vandværk minus filtre. En løsning med vand fra AKV skønnes således at blive at blive 

ekstra dyr på langt sigt, da vi kan forvente at blive skattepligtig af solgt vand. Det samme vil også gælde for 

vores eget vand. 

Så kære vænner, det er på høje tid at vise rettidig omhu. Kommunen spiller ud med op til 800 nye 

husstande i Klarup. Det kan vores nuværende forsyning ikke bære. 

Bestyrelsen har afholdt 6 ordinære møder, samt et årligt håndværkermøde, deltaget i kontaktgruppemøder 

med kommunen. Deltaget i Danske vandværkers generalforsamling, kurser, firmabesøg, og vandværks 

messe i Års. 

Regnskab, budget, takstblad, regulativ og vedtægter er fremlagt. 

Til slut vil vi takke vore faste håndværkere for et godt samarbejde.   


