
Årsberetning for året 2021 - Tjebberup Vandværk.

2021 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 lidt reparation på 

ledningsnettet – lige ud for vandværket, med det til følge, at der blev lukket for al 

vandforsyning i en meget kort periode.

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 4 

bestyrelsesmøder, hvoraf 2 møder 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, som består

af 36 vandværker ud af ca. 56 vandværker i Holbæk Kommune. Jeg sidder i  

bestyrelsen for Vandrådet. Vi har for nyligt fået ny formand/kvinde og det har 

betydet, at  aktiviteterne er steget voldsomt i forhold til tidligere. Og som I måske 

har set i aviserne og hørt andre steder, så er det BNBO, der bruges tid på nu. 

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 49, 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.

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

på tingene. Og jeg synes det er nemt at indberette vandforbruget.



Vores vandforbrug i 2021 har været ca. 1456 m2 mindre end året før. Det skyldes at 

Corona-epidemien 2020 har holdt mange af jer hjemme. Vi har fået indberetning fra

jer forbrugere om et forbrug på 24.276 m2 og på vandværket har vi udpumpet 

24.920 m2. Det er en forskel på 644 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. Spilet er tilsvarende mindre i 2021 end året før.

Vores samarbejde med Thvillum fungerer tilfredsstillende. Det er det firma, som har 

påtaget sig at fremsende digitale kort til jordentreprenører, som ønsker at grave i 

vores område. Alle er forpligtiget til at rekvirere oplysninger om de installationer der

ligger i jorden – inden der graves. Og det er så her vi bruger firmaet Thvillum.

Vi får så en faktura for hver oplysning, de giver videre.

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.

Som jeg tidligere nævnte, så fylder arbejdet med Boringsnære Beskyttelsesområder 

– forkortet BNBO rigtigt meget i vores arbejde. 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 den skal vandværket

betale. Vi har jo i dag en lille BNBO – 25 mt. – indenfor det areal gælder samme 

vilkår. Kommunen har fastlagt BNBO arealet for Tjebberup Vandværk – det er på 

0,25 ha. Vi har påbegyndt dialog med lodsejeren, som er Bakkegården 2020 ApS, 

som ejes af Søren Engel, Dragerup. Der kan være flere løsningsforslag på at friholde 

jorden for brug af pesticider. Enten kan vi købe jorden, eller vi kan betale en  

erstatning og lade lodsejeren beholde jorden. Vi er jo ikke sat i verden for at eje 

jord, vi er sat i verden for at levere rent drikkevand til jer. Så hvis der skal betales en 

erstatning, så vil det være den løsning vi vil arbejde videre med. Dørkes jorden 

økologisk i forvejen, så er alt jo i sin skønneste ordning.



Men jeg tror nu ikke at vi får de store problemer med at tale os til rette om en 

frivillig aftale. Alternativet til det kan være en tvingen aftale, hvor kommunen 

fastsætter vilkårene og erstatningsbeløbet.

Det fokus der har været på PFOS resulterede i, at der på den ekstraordinære 

generalforsamling i nov. blev besluttet at vi nu ofre en ekstra vandanalyse for dette 

stof. I vores normale analyseprogram bliver der, som myndighederne kræver, 

analyseret for PFOS hvert andet år, nu bliver det så én gang pr., år

Vi har igennem nogle år talt om mulighed for afkalkning eller kalkspaltning, så man 

kan undgå gener med kalkaflejringer på badeværelset, i kaffemaskinen, 

vaskemaskinen osv. Det er nu blevet monteret på vandværket. Vi glæder os til at 

høre, om I kan mærke nogen forskel.

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 via en tablet, når han kører forbi huset, hvor måleren er 

monteret. Vi håber, at vi kan komme i gang med udskiftningen i år.

Vi har været uheldig med vores telefon. Vi havde entreret med et firma, som sto for 

omstilling m.m. Det gik konkurs. Så vi opdagede først sat telefonen ikke fungerede, 

da vi på anden vis blev kontaktet af folk, som ønskede at komme i kontakt med os. 

Problemet er nu løst. Det gamle telefon nr. 7734 4425 er overført til en anden 

udbyder og vi kan fanges igen på telefon. 

 

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.

Bestyrelsen for Tjebberup Vandværk.

Hans Thor Olsen                                          28.feb. 2022

 

 


