
Årsberetning for 2020 - Tjebberup Vandværk.

2020 har været et roligt år for vores lille andelsselskab.

Vandværket har kørt, som det skulle – maskineriet er jo stadig forholdsvis nyt. 

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

når der bliver analyseret på vandprøverne.  Og der har ikke været noget videre i 

vejen med ledningsnettet.

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, hvoraf et møde blev holdt som zoom-møde.

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 - eller vandmålere- i vandværket. Vi skal i løbet af jan. 

mdr. indsende vores måleraflæsning til VV EDB Service. Rigtig mange af jer får gjort 

det rettidigt, men der er stadig mange, i år var det 24, som ikke kan eller glemmer 

det. Så igen i år måtte nogle i bestyrelsen rundt for at aflæse - iflg. vores takstblad 

pålægges der et gebyr på kr. 300, hvis man ikke selv kan overkomme aflæsningen.

Det har så ligeledes knebet lidt med at få betalt for vandet. Vi har sendt lukkevarsel 

ud til 5 andelshavere her i foråret – det er er aldrig sket før, at så stort antal har 

glemt at betale. Der er nu betalt af alle.

Vi er godt tilfredse med samarbejdet VV EDB SERVICE. De er hurtige og de har styr 

på tingene.



I 2020 har vi indgået den aftale med FORS, at vi leverer aflæsningsdata til dem, som 

de så kan bruge til afregning for spildevand. Det har vi gjort for at gøre det lettere for

jer andelshavere - så skal I kun aflæse måleren én gang.

Vores vandforbrug i 2020 har været ca. 1565 m2 højere end året før. Det skyldes at 

Corona-epidemien har holdt mange af hjemme. Vi har fået indberetning fra jer 

forbrugere om et forbrug på 25.171 m2 og på vandværket har vi udpumpet 26.376 

m2. Det er en forskel på 1200 m2.

Denne forskel kan skyldes, dels utætheder på ledningsnettet, og det kan skyldes 

fejlaflæsninger af målerne, og det kan skyldes unøjagtighed i målerne. Men det er 

ikke meget spild, vi har haft. Det er stort set det samme spild, som sidste år.

Vi har ikke registreret nogen ledningsbrud i 2020 og der har heller ikke været udført 

nogen planlagte vedligeholdelsesarbejder. Men vi har fået installeret en længe 

ventet håndvask på vandværket.

Fra i år 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 har tilsluttet 

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. Så igen vil jeg appellere til de af jer, som ikke ved hvor stophanen 

er, om at få fundet den. Bestyrelsen er meget villige til at hjælpe jer og vi har en 

metalsøger, som kan være en stor hjælp, når stophanen skal findes.

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 en lille BNBO – 25 mt. – indenfor det areal 

gælder samme vilkår. Kommunen har fastlagt BNBO arealet for Tjebberup Vandværk.

I Holbæk Vandråd arbejder vi på at få, sammen med Holbæk Kommune, at finde en 

fælles løsning og niveau på, hvordan og hvor meget erstatning, den enkelte lodsejer 



kan tilkomme, hvem der skal føre tilsyn med om forbuddet overholdes, hvem der 

opmåler arealet osv. For vores vedkommende er det ikke så stort et areal, der er tale 

om – ca. 0,25 ha.

I har sikkert fuldt med i dagspressen og registreret, at der igennem den sidste tid 

igen har været meget Focus på vandkvaliteten fra danske vandværker. Pesticider 

fylder jo til stadighed meget og udgør bestemt en stor trussel mod grundvandet. Nu 

er der sat krav om, at mængden af PFOS max. må være 2 nanogram pr. ltr i det vand, 

der pumpes ud til forbrugerne. 2 nanogram er altså ikke ret meget – 1 gram = 1000 

000 000 nanogram (1 milliard). Så det er et farligt stof. Udfordringen er nu at finde 

målemetoder, der kan måle så lidt. Vi har en aftale med Dons laboratorium om 

lovpligtig regelmæssig kontrol af vores vand – råvand kontrolleres hvert 5 år – det 

vand, der forlader vandværket bliver kontrolleret 2 x pr. år – og endelig bliver der 

kontrolleret hos 2 forbrugere 2x pr. år.

Vi har jo haft en brandskole ret tæt på os – på Wegenersminde holdt CF til i mange, 

hvor de havde opbygget en ruin, som blev brugt til brandøvelser.

Så vil følge vores målinger meget spændt.

Vi har før talt om mulighed for afkalkning eller kalkspaltning, så man kan undgå 

gener med kalkaflejringer på badeværelset, i kaffemaskinen, vaskemaskinen osv. Vi 

mener nu at vi har fundet et produkt, som er funktionelt og til en meget rimelig pris. 

Vi glæder os til at høre lidt mere om det – her efter generalforsamlingen.

I 2022 skal vi indhente priser på at udskifte vores vandmålere. Her er målet, at vi vil 

have elektroniske vandmålere, som kan fjernaflæses. Det vil sige, at vores driftsleder 

kan aflæse forbruget enten hjemmefra eller ved at køre igennem området. Der 

findes forskellige løsninger – vi vil arbejde på at finde den, som vi mener passer til 

vores vandværk.

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                                          6.maj 2021

 



 


