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EJBY  STRAND   VANDVÆRK A.m.b.A.   
  

Beretning for 2020              
 

• Den største begivenhed i 2020 er udskiftningen af de gamle mekaniske målere til 

nye elektriske målere. 

 

Som meget andet i 2020 blev både leverancerne og påbegyndelsen af udskiftningen 

forsinket pga. COVID-19. 

 

Og som om det ikke var nok, lukkede TC VVS – med hvem der var indgået aftale 

om udskiftningen – sit firma, så der måtte indgås aftale med et andet VVS-firma. 

 

Valget faldt på Poul Christensen A/S VVS i Hvalsø, som også overtog tilsyn med 

selve vandværket, samt vandledningsreparationer mv. 

 

I forbindelse med udskiftning af målerne, blev der konstateret defekte stophaner til 

13 ejendomme, og disse er nu udskiftet med målerbrønde. 

 

De nye målereres funktion med at registrere vandspild efter måleren samt detektere 

utætheder i røsysteme omkring måleren, har allerede resulteret i, at vi har kunnet 

kontakte enkelte forbrugere om et konstant vandforbrug, samt hjulpet os med at lo-

kaliserer, hvor vi kan begynde udskiftning af forsyningsledningerne. 

 

Vi foreslår derfor, at forsyningsledningerne på Hellesvej og den nordlige del af 

Kærvej udskiftes i år, og der er fokus på mulige utætheder på forsyningsledningen i 

den N-lige del af Margrethevej. 

 

• I forbindelse med udskiftning af en defekt stopventil på Rønnevej/Egevej, blev det 

konstateret, at forsyningsledningen på Rønnevej var jernrør, hvorfor vi foreslår, at 

denne forsyningsledning også i år udskiftes til plastikrør. 

 

• Endelig blev der også udskiftet 4 defekte stopventiler på Bigårdsvej  

 

• Udfordringen med manglende overensstemmelse mellem de tilgængelige lednings-

planer og virkeligheden er fortsat i 2020, hvilket også denne gang viste sig specielt 

på Anders Rasmussensvej/Knudsvej – denne gang på den S-liges side af Anders 

Rasmussensvej. 

 

• Desuden var der også udfordringer på Ilsøevej og Bigårdsvej 

 

• Endvidere har det vist sig, at en del af forsyningsledningen på Ø-siden af Knudsvej 

er ude af drift.  
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Da der iht. til ledningsplanerne er adresser på Knudsvej, der har anboring på forsy-

ningsledningen på Ø-siden foreslås det, at dette undersøges grundigt således, at led-

ningsplanen kan blive opdateret.                   

 

• Vi har heller ikke i 2020 udtaget prøver med særlig henblik på at analysere for de 

pesticider, som der blev meddelt  fund af rundt omkring i landet, men vælger fortsat 

at følge det prøvetagnings- og analyseprogram, som løbende fastlægges af Miljø- 

og Fødevareministeriet. 

 

I 2020 blev der kun udtaget prøver hos 4 forbrugere rundt om på hele forsynings-

nettet, da den planlagte prøvetagning i marts blev annulleret af Lejre kommune pga. 

COVID-19.  

 

Til gengæld blev der udtaget 2 prøver af renvandstankene mod normalt kun 1 

prøve, og alle prøverne viste ingen tegn på forurening. 

 

• Da vi nu har mulighed for at planlægge udskiftning af en del af forsyningslednings-

systemet, har vi valgt at fremskynde denne proces, i stedet for at placere selskabets 

kapital på en aftalekonto (til næsten ingen rente) eller i en investeringsfond. 

 

• Der er nu 474 forbrugsadresser tilmeldt vores SMS-service, hvilket er ca. 2/3 af for-

brugerne, og vi kan kun opfordre de forbrugere, som endnu ikke er tilmeldt, til at 

gøre det. 

 

• Bestyrelsen vurderer fortsat, at vi har et godt udbytte af at være med i foreningen 

”Danske Vandværker” samt ”Lejre Vandråd” hvor vi kan trække på erfaringer fra 

andre vandværker, og to af  EVS’s bestyrelsesmedlemmer er fortsat med i vandrå-

dets bestyrelse. 

 

• Endelig vil jeg slutte med at takke  den samlede bestyrelse for et godt og konstruk-

tivt samarbejde gennem året. 

 

Der skal igen i år rettes en særlig tak til Søren, der som sekretær sørger for referater 

samt sørger for, at meddelelser fra vandværket lægges ud på hjemmeside og Face-

book, og ikke mindst sendes ud på SMS-servicen. 

 

 

  


