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Generalforsamling 2022. 

Et referat findes på vores hjemmeside – www.svejbaekvand.dk .  Der blev blandt andet varslet, at 

nedenstående vandingsrestriktioner ville blive genindført i 2022.  Det tørre forår har fået os til at 

udvide perioden med 1 måned i forhold til sidste år.  

På hjemmesiden kan også ses de seneste vandanalyser – som alle overholder kravene for drikkevand. 

 

Vandingsrestriktioner indføres fra og med den 1.juni til og med den 31. august i tidsrummet 

fra 15:00 til 24:00. 

 

Vandingsrestriktionerne omfatter: 

• Forbud mod havevanding med slange tilkoblet for eksempel spreder, vippevander og sive-

slanger 

• Det vil stadigvæk være muligt at vande have med håndholdt slange eller vandkande 

 

Årsagen er, at i de senere år har Svejbæk Vandværk fået 10 – 15 % flere forbrugere, og vi har målt 

en væsentligt forøget udpumpning sidst på eftermiddagen og om aftenen især i sommermånederne. 

Havevanding i tørre perioder har vist sig at belaste vores kapacitet til det yderste, så vandingsrestrik-

tionen er nødvendig for at sikre en stabil forsyning hen over sommeren.   Dette pres på kapacitet har 

været særdeles belastende for vores pumper samt vores rensnings-/filtreringssystem, og har i de fo-

regående år resulteret i en meget stor stigning i vores vedligeholdsomkostninger.    

Til at illustrere behovet for vandingsrestriktioner:   10 husstande, der har fuld gang i havevandingen, 

bruger samme mængde vand, som vi løbende kan pumpe ind i vores rentvandstank.    Er der så 15 

husstande, der vander have i spidsbelastningsperioden (sidst eftermiddag/aften), løber vores rent-

vandstank simpelthen tør for vand, og vandværket må lukke i flere timer, før genstart er muligt.  Rent-

vandstanken kan faktisk indeholde vand nok til et fuld døgns forbrug for hele Svejbæk, f.eks. en 

vinterdag. 

 

Grundvandssamarbejde. 

Alle vandværker er blevet pålagt at beskytte deres boringsnære beskyttelsesområde, kaldet BNBO. 

Vores BNBO ligger i en radius omkring vandværket på Julsøvej.  I dette område skal betales erstat-

ning for erhvervsmæssig udnyttelse af areal uden brug af sprøjtemidler.  Vi har dog har ingen erstat-

ningskrav i vores BNBO, da Banedanmark allerede er ophørt med brug af sprøjtemidler indenfor 

BNBO-områder. 

Mange vandværker skal betale erstatninger i forbindelse med deres BNBO. Silkeborg Kommune har 

vedtaget, at alle vandværker i kommunen deltager solidarisk i udbetaling af erstatninger. Dette fører 

til, at prisen for vand vil stige med 2,00 kr. pr m3 fra 2023. 

 

De bedste hilsener og ønsket om en god sommer fra bestyrelsen. 
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