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Vandværkerne i Danmark har været under præs for at leve op til de nye fund af Chloridazon i 
grundvandet overalt i Danmark. Der blev ligeledes fundet plastik i nogle få vandværkers vand, det 
udløste også en del skriverier i dagspressen. Staten reagerede med en ny bekendtgørelse med 
virkning fra den 27/10 2017. til afløsning af sidste bekendtgørelse af 26/3 2014. 

 Jebjerg vandværk fik foretaget analyse af afgang fra vandværket den 30/10 2017. Med den nye 
analyse metode med de i alt 38 pesticider og nedbrydningsprodukter der skal testes for. De 3 nye 
nedbrydningsprodukter var Chloridazon. Chloridazon-desphenyl og Chloridazon-metyl-desphenyl. 
Laboratorier kan måle ned til 0,01 af et stof. Max grænseværdi for de 35 pesticider er 0,1 de 3 nye 
pesticider er endnu ikke målsat. De højst tillade værdier findes i Miljøministeriets bekendtgørelse af 
1 juni 2016. 
Alle 3 Chloridazon er ikke sundhedsskadelige for mennesker og dyr.     
Jebjerg vandværks resultat af analysen af den 30/10 2017 var: 
Chloridazon.  Under 0,01. ikke nålelig. 
Chloridazon-Desphenyl.  0,05. 
Chloridazon-methyl-desphenyl. 0,02. 
Det forventes at grænsen for Chloridazon bliver på 0,1 som de øvrige 35 pesticider. 
Den nye bekendtgørelse betød at omkostninger til vandanalyser stiger med ca. 5,000 kr. pr. år.  

Mikroplast prøven. 
Vandværket fik taget prøven Partikler og mikroplast den 13/12 2017 ude på ledningen ved en 
forbruger. 
Prøven for de 2 partikel analyser, var under 0,01. Det vil sige, at der ikke kunde måles for plast eller 
partikler i vores vand.  
Vandværket har ikke planer om at foretage flere partikel prøver af vandværkets vand. 

Fra 1. januar 2017 overtog Skive vand administrationen af opkrævninger, adresseændringer og 
udsendelse af aflæsningskort for Jebjerg vandværk. Det har fungeret tilfredsstillende, dog var der 
ikke opkrævet for målerkontrol i 1 halvår 2017. Dette blev rettet i 2 halvår 2017. En rettelse der kun 
gav et par spørgsmål fra vor forbruger. 

Drift. 

Vandværket udskiftede 5 stophaner ved forbrugerne i årets løb.  Det var 3 mindre end året før. 
Af hovedstophane blev der udskiftet en i Søndervænget. 
I årets løb blev der lukket for 2 forbruger. Årsag manglende betalinger efter påmindelse og rykkere. 

Der var i årets løb afsendt 85 LER oplysninger fra værket til firmaer/graveoperatører om 
vandværkets lednings placeringer i forbindelse med graveopgaver i værkets forsyningsområde, det 
var et fald på 6 i forhold til 2016. 

Ved udgangen af 2017 var der  761 forbruger.  Det var i årets løb nedtaget 3 målere i forbindelsen 
med nedrivning af ejendomme. 



 
Vandværkets produktion.                                     I 2017.                  2016.               2015. 
Oppumpet til forbrugerne.                                 137,411 m3.      146,640 m3.     135,751 m3. 
Aflæst ved forbruger.                                         132,240 m3.      136,413 m3.     123,950 m3.   
Skyldevand.                                                           2,754 m3.           2,754 m3.        2,648 m3. 
Vandspild og brandvand.                                       2,417 m3.          7,473 m3.         9,230 m3. 
Vandspild, Brandvand og skyldevand i %                1,8%                5,1 %                 8,7 % 
 
El forbrug.                                                            i 2017.                  2016.                  2015.   
El forbruget, på vandværket.                               71,312 kwt.        71,753 kWh.     69,638 kWh.      
El forbrug pr. m3. vand.                                         0,51 kwt.           0,50 kwt.            0,49 kwt.   
 
Højeste døgnudpumpning var på 500 m3. den 19/6 2017.   Laveste var på 245 m3 i et døgn. 
 
Vandkvalitet. 
 
Vandkvaliteten i 2017.  
Vandets hårdhed er uforandret 14. 
PH analysen  7,5.  Kvalitetskrav 7 til 8,5. 
Nitraten er 12,5. kvalitetskrav 50.    Jern 0,01 kvalitetskrav 0,2.  Nikkel 3,4 kvalitetskrav 20. 
Vandet overholder alle parameter i kvalitetskravene i drikkevands bekendtgørelsen. 
 
Årsopgørelsen fra Højvang laboratorier, om værkets vandkvalitet er tilgængelig på vandværkets 
hjemmeside www.jebjergvand.dk   
 
 
Takstblad. 
 
Bestyrelsen har fastholdt taksterne fra 2016 på driftsbidrag og afgifter for året 2017. 
 Alle takster er godkendt i udvalget for Teknik og Miljø i Skive kommune.  Godkendt i brev fra18. 
oktober 2017 til Jebjerg vandværk. 
 
Møder. 
Værket deltog i Skive kommunes orienteringsmøde i Salling hallen den 11 April 2017. 
På mødet blev de nye love omtalt og de initiativer kommunen har på drikkevandsområdet 
gennemgået 
Værket har deltaget i Sammenslutning af private vandværker i Skive kommunes 
repræsentantskabsmøde i april måned 2017.  
Sammenslutningen havde et møde den  6 december 2017 i Sport & Evencenter Jebjerg om 
persondataforordningen hvor vi deltog med 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Virksomhedsbesøg på det ny Hvihøj vandværk og Roslev vandværk den 24/10 2017 hvor 5 
bestyrelsesmedlemmer deltog.  
I oktober måned deltog vandværket i de Danske Vandværkes kursus i Vandværksjura og regler. 
Ligeledes deltog to bestyrelsesmedlemmer i kurset Elektroniske fjernaflæste målere. 

http://www.jebjergvand.dk/

