
Årsberetning for Lundeborg Vandværk Amba for 2020 

Året 2020 er vist et af de år ingen af os vil glemme. Corona-pandemien hærgede og vendte op og 

ned på alt det, vi var vænnet til. Vi var heldige at få afholdt generalforsamling nogle få dage før 

vores statsminister lukkede for alt, og siden da kender vi jo alle historien om lukninger, mundbind, 

håndvask, afstand og så videre. 

Heldigvis har alt dette ikke haft nogen indflydelse på vandværkets drift, bortset fra praktiske 

problemer med at holde bestyrelsesmøder og møder i Vandrådet og Vandværksforeningen. Men 

det var trods alt til at løse. 

Vi kan fortsat glæde os over, at vi ikke har været ude for nogen form for problemer med vand-

kvaliteten. Alle de nye forureningstyper, som har været stærkt omtalt i medierne, har betydet  

stigende udgifter til analyser, men heldig vis er vi ikke ramt af de nye typer. 

Det største problem har fortsat været vandspild, som har været koncentreret omkring Elsehoved. 

De stigende reparationsomkostninger skyldes alt overvejende disse problemer, som vi fortsat har 

arbejdet på at afhjælpe. I begyndelsen af 2021 ser det ud til at vi har fundet, hvor problemerne er, 

og har fået repareret og udskiftet de defekte rør, ventiler m.v. 

 

Oppumpning og salg af vand 

 

Økonomien 

Årets resultat må betragtes som ganske pænt – kr. 147.656. Som det fremgik af oversigten over 

vandsalget, er det pga. et stigende vandsalg på 38,2%, som ikke mindst skyldes et højere forbrug 

på æbleplantagerne.  

 

Og så vil jeg gerne, som jeg plejer, igen i år benytte lejligheden til at minde om, at det – hvis der er 

utætte vandhaner eller løbende toiletter – ikke kun koster den pris som vandværket opkræver, 

men også forøgede omkostninger til kloak. Alt i alt koster en m3 ca. 62 kr. Så hold øje med det! 

 2018 2019 2020 Ændring fra 2019-20 

    m3 % 

Oppumpet 80.346 48.403 64.856 16.453  

Købt råvand 615 -30 0 30  

Råvand i alt 80.961 48.373 64.856 16.453 +34% 

      

Solgt 72.579 41.331 57.105 15.774 +38,2% 

Skyllevand 46 48 59 11  

I alt 72.625 41.379 57.164 15.785  

      

Spild 8.336 6.994 7.751 -1.342  

Spildprocent 10,3 14,5 12% -2,5  



Til slut vil jeg takke alle vore samarbejdspartnere – håndværkere og offentlige myndigheder – for 

godt samarbejde i 2019. 


