
Store Heddinge VandværkA.m.b.a.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Vandværkets primære aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand. Vandet distribueres dels til egne

forbrugere, dels til andre vandværker i form afnødforsyninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Vandværket har i 2016 udpumpet i alt 211.580 kubikmeter vand. Vandværket har faktureret vand til egne forbrugere,

svarende fil 179.391kubikmeter. Det giver umiddelbart et svind pâ, 32.189 kubikmeter eller 15,2Vo. Trækker vi herfra
skyllevand til filtrene, samt vand til brug ved test af blødgøringsanlæg, i al|4.323 kubikmeter, kommer vi ned på et tab

af 27.866 kubikmeter eller 73,2o/o. Dette tab dækker over vand til brandslukning samt regulære brud på ledningsnettet.

Det inkluderer ligeledes vand til skylning i forbindelse med etablering af nyt ledningsnet. Et regulært ledningsbrud
skete i foråret 2016, hvor det viste sig at Vandværkets udpumpede mængde steg med ca. 150 kubikmeter i døgnet.

Inden bruddet blev fundet, var der gået 101 dage, hvilket betyder at rundt 15.150 kubikmeter over perioden, var løbet

i kloakken. Trækker vi også denne mængde fra, er tabet fra ledningsneltet 12.716 kubikmeter, eller 6,0 %. Endelig kan

vi fratrække vand solgt til andre vandværker som selv opkræver den grønne afgift. Det betyder attab fra ledningsnettet

bliver 9.176 kubikmeter eller 4,3o/o.

Omkostningen pga. det store ledningsbrud beløber sig til kr. 47.905,31kr.

En investering i et blødgøringsanlæg er fortsat i 2016, og blev endeligt besluttet ved den ekstraordinære

generalforsamling 15-09-2016, og forventes klar April 2017, det har givet anledning til megen debat.

Færdiggjorte investeringer er "Nørregade/Sigerslevvej projektet", som omfatter Nørregade,kronhøjvej II,

Kappelkærvej,Præstevænget og Sigerslevvej. Sigerslevvej blev noget dyrere end først beregnet, da man

udvidede området fra Erikstrupvej til Trommeslagervej .Ligeledes færdiggjort er "Skyllevandsanlæg projektet".

Nødforsyningen mellem Strøby Egede og Store Heddinge Vandværk er sat i drift, så vi kan levere vand til

Strøby Egede, Klippinge og Holtug Vandværker eller omvendt.

Der er ydet rådgivning til andre vandværker

De samlede investeringer for 2016 blev på næsten 2,8 mio.kr

Sagen imod Stevns Kommune i forbindelse med omlægningen af kloak- og vandledninger udført i2013,blev afsluttet

i 2016. Resultatet blev at Vandværket, i et forlig, har betalt kr. 35.000 kr. til Kommunen.

2 boringerne på Trommeslagervej er truet af en forurening. Det har aT gøre med nedsivning af pesticider. Endelig

afgørelse fra Regionen forventes i2017.


