
BERETNING VED GENERALFORSAMLING  

DEN 15. marts 2022 

 

Året 2021 har igen været et forholdsvis roligt år for vandværket, 

der har ikke været så mange vandbrud på ledningsnettet, dem der 

har været har ikke givet det store vandspild. 

Der var to steder hvor der var jernrør, et sted var det ikke  koblet 

fra, og et andet sted hvor det gik under vejen. Så der var vi 

nødsaget til at lægge ledningen om. 

Vi har også monteret et par ekstra hovedventiler på ledningen så 

ikke forbrugerne bliver så hårdt ramt hvis vi akut skal lukke for 

vandet.  

Der er jo gravet en del fiberkabler ned i vores område, men det er 

kun 2 gange hvor vandledningen blev gravet over. 

Bestyrelsen har ikke haft så mange møder P.G.A. Corona, det har 

kørt med diverse oplysninger og beskeder over P.C. og telefon.   

 

Vi har i året 2021 oppumpet                                      217.377 m3 

i samme perioden har vi solgt til forbrugere             202.672 m3 

Til at skylle filter på vandværket                                14.195 m3 

                                                      

Så igen i 2021 et år uden særligt meget spild  - 510  m3 – 0,25 % 

 

 Der har  i året 2021 været et større salg, hvilket skyldes større 

forbrug hos storforbrugerne, og at mange vandede for meget i 

sommertiden. Det har nu bevirket, at vi er nået grænsen på 

200.000 m3 så hvis året 2022 også er over 200.000 m3 kommer vi 

automatisk ind under vandsektorloven. 

Det vil foregå på den måde, at vi ser tiden an til oktober måned 

2022, så vil vi kunne se på den oppumpede mængde, om vi vil 

overskride grænsen på 200.000 m3. 

Iflg. Reglerne skal det  være 2 år i træk. 

Det vil i så fald bevirke, at vi skal holde en ny generalforsamling i 

efteråret, og kun med dette punk – om at udtræde af 

vandsektorlovens økonomiske regulering m.v. 



 

 

 

Aflæsningen pr. 31-12-21 er gået godt.  Vi har kørt i ca. 9 timer 

for at aflæse alle målere, og her konstaterede vi enkelte steder et 

stort forbrug. Dette viste sig igen at der er for mange steder, hvor 

forbrugerne ikke ser til deres målere før det er for sent. 

Der var nogle med forbrug på henholdsvis 600 og 800 m3 . 

Derfor kan det kun anbefales, at man jævnligt holder øje med sin 

måler – mindst en gang om måneden. 

Der bliver også brugt en del tid på overvågningssystem og 

ledningsnet, med stor hjælp fra de 13 område måler brønde. De 

sender signal en gang i døgnet. 

 

Men når det er sagt har vi også været heldige, der kan ske meget 

med den størrelse af ledningsnet på ca. 150 km.  

Vi er et af de private vandværk i kommunen, der har det længste 

ledningsnet.      

 

Der er i 2021 nedlagt 10 forbrugere. 

Vi har i dag 1051 aktive forbrugere. 

 

Kommunen har ikke været på tilsyn i 2021 pga. Corona. 

  

Vores okkerbassin er blevet tømt i 2021,  hvor der er kørt ca.14 t. 

til Nysted Biogas. Inden det bliver afleveret tages der prøver for 

Arsen. 

 

Vi er stadig 2 fra bestyrelsen der sidder i vandrådet for private 

vandværker i Lolland kommune, som varetager de private 

vandværkers interesser overfor kommunen. Det er undertegnede 

og Carsten Lund som er formand. 

Vores bestyrelsesmedlem Kurt B. Jensen er stadig i bestyrelsen i 

vandværksforeningen, hvor han står for  planlægning af kurser. 

 



 

 

 

Takstbladet for 2023 er godkendt af kommunen.  

Bestyrelsen har besluttet at sætte vandprisen ned til kr. 3,13 incl. 

moms gældende fra 1. januar 2023. 

Fast årlig afgift fastholdes på kr. 375,00 incl. moms. 

Ændringen skyldes vandværkets formue, så der er stadig en god 

økonomi. 

Der tages  flere gange  om året prøver af drikkevandet på værket 

samt hos forbrugerne.   Og der tages også prøver i vores boringer. 

Dette viser, at vi stadig har rent og godt drikkevand, og vores 

vandværk opfylder de strenge krav.  

 

Vore forbrugere er heldigvis meget opmærksomme ved vandbrud, 

det takker vi meget for, samt også for jeres tålmodighed når vi 

pludselig lukker for vandet ved større brud på ledningsnettet. 

Vandværket har indført en ordning med at sende SMS beskeder, 

men det forudsætter at forbrugerne tilmelder sig ordningen. Dette 

skal foregå på vandværkets hjemmeside. 

Vi har annonceret med denne ordning nogle gange, men der er  

stadig mange som ikke har tilmeldt sig. 

 

Bestyrelsen har ansat en pensionist til at passe udendørs arealer 

ved vandværket.  

 

Investeringer – vandværket har bestilt en nødgenerator. 

Vandværket påtænker stadig  at holde et åbent hus arrangement så 

snart CORONA slipper os helt. Vi vil her orientere om 

vandværkets drift. 

 

Fremtiden for vandværket: 

Bestyrelsen følger sig godt rustet til fremtidige krav, da vi løbende 

laver forbedringer og udskiftninger på vandværket. 

Vi følger også godt med på kurser og alle oplysninger der kommer 

fra forskellige myndigheder. 



 

 

 

Vedr. BNBO ( boringsnære beskyttelses områder), der er en zone 

på 300 m omkring vores boringer, som skal beskyttes mod 

sprøjtning og gødning. 

Dette arbejde er vi p.t. i gang med for at få en aftale med 

Søllestedgaard, som ejer jorden omkring vores boringer. 

Arealet er på 7,7 ha, men der dyrkes på ca. 2,2 ha – resten er skov. 

Erstatningens størrelse kendes ikke endnu. 

Det første møde sammen med kommunen og landbrugets 

organisation er foregået den 2/3-22. 

Efterfølgende skal vandværket selv i gang med forhandlinger. 

Den 11/5 -22 skal vi på kursus i Stokkemarke så vi er bedre rustet 

til forhandlinger med lodsejere. 

 

 

Jeg takker bestyrelsen og vandværkspasserne ( ude og inde) for 

godt samarbejde i året der er gået. 


