
Årsberetning for 2019 -  Tjebberup Vandværk.

2019 har været et forholdsvis roligt år for vores lille andelsselskab.

Vandværket har kørt som det skulle – maskineriet er jo også kun 5 år gammelt. 

Vandanalyserne har været gode – vi har ingen overskridelser af grænseværdierne, 

når der bliver analyseret på vandprøverne.  Men vi har haft en del arbejde på 

ledningsnettet. Både planlagt og akut.

Bestyrelsen har igen i det forløbne år bestået af:

Sonja Mortensen – kasserer

Sisse Tiedt Vestergaard – sekretær

Valther Vallentin – driftsleder

Jørn Eichner – IT ansvarlig

Hans Thor olsen – formand.

Vi har holdt de møder som vi har følt, der var nødvendige – det blev til 3 

bestyrelsesmøder.

Vi er stadig medlem i Danske Vandværker, en interesseorganisation for små og 

mellemstore vandværker. Vi er medlem af Holbæk Vandråd, en forening, hvor vi 

mødes nogle gange om året for at drøfte fælles udfordringer og specielt vores 

forhold til Kommune og andre myndigheder i kommunen. 

Vi er stadig 281 medlemmer i vandværket. Alle indbetalinger for 2018 er indbetalt og

beløbene blev opkrævet af FORS. Men dette samarbejde er nu slut. FORS opsagde 

aftalen og fremsendte så samtidigt et nyt tilbud på udførelse af den samme opgave. 

Prisen var bare steget. Så i stedet for at give kr. 10.000 pr. år blev prisen nu 

kr.33.000,-år. Og sammenholdt med at vi har haft den oplevelse, at FORS ikke havde 

styr på vores forbrugeres – jeres indbetalinger. Så har vi opsagt samarbejdet.

 Som I alle er bekendt med, så er det nu Vandværkerne EBD Service, som 

fremadrettet vil stå for: Udsendelse af aflæsningskort, udsendelse af årsopgørelse og

faktura med angivelse af acontobetaling 1 gang pr. år (ca. april mdr.) Det vil også 

være VV EDB Service som vil stå for bogføring, regnskab samt udarbejdelse af 



årsregnskabet. Det betyder, at vi ved denne generalforsamling, så tager afsked med 

vores nuværende revisor Bo Wulffberg.

Vi skal betale til fællesskabet for at få leveret vandet ind i huset – men den dyreste 

post er, at vi også skal betale for at få vandet ud igen – det, der hede afledningsafgift.

Og det er stadig FORS, der står regnskabet for det. Tidligere tog FORS jo bare 

oplysningen om vandforbruget fra det kort som vi betalte for at få sendt ud, og som I

som forbruger sendte tilbage til FORS. Det er årsagen til at I i år og fremadrettet vil 

modtage både et aflæsningskort fra vandværket og et fra FORS. 

Det har så bl.a. betydet at i år har der været 25% af jer der ikke har indsendt jeres 

måleraflåsning i rette tid.

Det er forståeligt, at der må være lidt indkøringsvanskeligheder det første år. Vi 

håber, at der til næste år er sket en voldsom ændring i det tal. Det er jo bestyrelsen, 

der ellers må rundt og sørge for aflæsning. Og Ifølge vores takstblad pålægges der et 

gebyr på kr. 300,- hvis I ikke selv kan klare at aflæse måleren.

Men vi glæder os til det nye samarbejde med Vandværkernes EDB Service, som er en

meget prof virksomhed.

Vores vandforbrug i 2019 har været ca. 400 m2 mindre end året før – vi har fået 

forbrugerne til at indberette et forbrug på 23.810 m2 og vi har udpumpet 24.811 

m2. Det er en forskel på 1000 m2.

Denne forskel kan skyldes, dels utætheder på ledningsnettet, som vi ved, vi har haft 

og det kan skyldes fejlaflæsninger af målerne, og det kan skyldes unøjagtighed i 

målerne. Men det er ikke meget spild, vi har haft.

Vi har haft ledningsbrud på Jeppes Torp 1-3. Vi har haft brud på hovedledningen ved 

Tjebberupvej 9. Utæthederne disse steder kan sagtens være skyld i merforbruget.

Vi har også udført planlagt og budgetteret renoveringsarbejde på ledningsnettet. Vi 

er startet ved vandværket i Bredetved og har her udskiftet 2 store skydeventiler, så vi

nu har mulighed for sektionsvis at kunne lukke for vandet, hvis der bliver behov for 

det

Digital opmåling af vores ledningsnet er ny afsluttet. Vi kan glæde os over at det nu 

er blevet meget lettere at efterkomme de krav, som hele tiden bliver skærpet til 

ledningsejere. Fra 2021 skal vi, hvis en entreprenør spørger om en 

ledningsoplysning, kunne svare vedkommende inden for 2 timer, ved at fremsende 

digitalt opmålt kort over lige netop den lokation, som ønskes. Det bliver svært at 



efterkomme, så vi vil sikkert tilslutte os en service, hos det firma, som at udført 

opmålingen for os, hvor de så vil stå for at efterkomme de hurtige svar på 

ledningsoplysninger.

Igen i år vil jeg lige fremhæve, at vi stadig har mindst 30 parceller, hvor vi ikke kan 

finde stophanen. Man kan jo sige, at det er for dårligt, at vi ikke ved hvor 

stophanerne er, da det er vores ejendom; men det er andelshavernes ansvar at den 

er tilgængelig. Så vi vil kraftigt anbefale, at andelshaverne får fundet deres stophaner

– vi vil selvfølgelig være behjælpelig, så meget vi kan.

En anden stor ubekendt, som vi står overfor at Boringsnære Beskyttelsesområder – 

forkortet BNBO. Pr. 1.jan 2020 har Folketinget vedtaget at kommunerne inden 

udgangen af 2022 skal have fastlagt BNBO for alle drikkevandsboringer og brønde. 

Dette beskyttelsesområde, kan kommunen så bestemme, om det skal være frit for 

gødning og sprøjtning, om det helt skal fritages for dyrkning. Den berørte lodsejer 

kan så kræve erstatning – og gæt lige engang på, hvem der i givet fald skal betale den

– det skal vandværket. Vi har jo i dag lille BNBO – 25 mt. – indenfor det areal gælder 

samme vilkår. Så vi venter spændt på, hvad kommunen vil forlange.

I Holbæk Vandråd arbejder vi stadig på at få oprettet et selskab, som skal tage sig af 

bl.a. lukning af gamle boringer og brønde. Disse er jo mange steder et åbent sår 

direkte ned til vandreservoir og med stor sandsynlighed for forurening. Resultatet af 

dette arbejde, skulle gerne munde ud i, at vi får lavet en forening/selskab, hver hvert

vandværk betaler et årligt beløb til, f. eks. Kr. 0,10 /m3, som så skal bruges til at 

enhver ejer med en gl. ubrugt brønd eller boring - kvit og frit, kan få lukket og 

plomberet brønden eller boringen på forsvarlig vis.

Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt og behageligt samarbejde i året løb og 

med ønsket om at det fortsætter i det nye år.

Hans Thor Olsen                                          08.03.2020

 

 


