
 

Information fra Horreby Vandværk, februar 2022 

Generalforsamling 

Horreby Vandværk afholder sin generalforsamling den 2. Marts 2022 på Horreby Gamle Skole. 

Denne gang vil vi gerne invitere på lidt at spise, hvorfor det er nødvendigt med tilmelding til 

denne del af generalforsamlingen. Spisning fra kl 17.45 med efterfølgende generalforsamling fra  

kl 19.00 

Tilmelding til spisning skal ske via telefon  direkte til Arne Kørup (2325 7285) eller Henrik 

Myssen (2714 2034), senest søndag den 27. Februar. 

Forbrugerinformation om BNBO, pesticider m.v. 

Beskyttelse af vores drikkevandsboringer har i 2021 været et betydeligt tema, både landspolitisk og 

lokalt.  Senest har vi i den lokale dagspresse kunnet læse om holdningen til spørgsmålet både fra 

Guldborgsund kommune, det lokale vandråd og repræsentanter fra lodsejerne.   Det bekræfter blot, at 

BNBO vil blive et endnu større tema i 2022. 

Horreby Vandværk skal finde en løsning fsva den ene boring på Mårvej,  hvor vi har en  god dialog 

med de berørte lodsejere. De to øvrige boringer ligger i byzone, og er derfor ikke omfattet af BNBO. 

Boringen på Mårvej er i øvrigt  vores nyeste og primære boring,  hvorfra vi henter hovedparten af 

vores grundvand 

I praksis afventer vi, hvilket erstatningsniveau de omkringliggende vandværker indgå aftaler om. 

Bl.a. har Nykøbing vandværk flere boringer i lokalområdet. 

Målet er at kunne tilbyde en erstatning som ligger på niveau med øvrige boringer i området, og ikke 

mindst at  de pågældende lodsejere kan acceptere  og ”leve med” den endelige aftale.   

Vandkvalitet 

Vi er fortsat ikke belastet af pesticider i vores grundvand.  Årets  vandanalyser har alle været 

tilfredsstillende, og heller ikke  seneste vandprøve fra den 28. december 2021 viser nogen 

overskridelser.  Det skal vi være meget tilfredse med.  Prøverne kan ses på vores hjemmeside under 

vandkvalitet. 

Vandværkerne skal nu tage prøver ved udvalgte forbrugeres vandhaner,  uden at vandet har løbet et 

stykke tid. Derfor er det vigtigt, at alle ejendomme har monteret den korrekte tilbagestrømnings-

sikring.  

Hos de forbrugere,  som ikke har installeret behandlingsudstyr på vandledningen fra Horreby 

Vandværk, er tilbagestrømningssikringen monteret i vandværkets måler i målerbrønden, medens 

øvrige forbrugere, industri og landbrug skal have en større sikring mod tilbagestrømning. Se evt. 

mere på vandværkets hjemmeside. 

Vandforbruget 

Der er i 2021 afregnet 101.799 m3 mod 100.801 m3 i 2020. Desuden har vi leveret 1.291 m3 til 

vores nabo vandværker. De 8 største forbrugere, har aftaget 75% af det samlede forbrug i 2021. 

Svindet ligger tilfredsstillende lavt på 2,8% mod 3,0 % i 2020. 

Såfremt der er forbrugere, der oplever et reduceret vandtryk, kontaktes vores vvs-firma 

TroldemosensVVS på tlf. 6084 7883 for at få kontrolleret/renset filteret i måleren.  



 

 

Vandværkets drift 

Driften af vandværket har kørt uden problemer i 2021. 

Vi har fået monteret en større adgang til vor forbeluftning på vandværket. 

Den planlagte opsætning af målerbrønde er næste forløbet som planlagt.  I januar/februar 2022 har vi 

fået opsat de sidste 20 målerbrønde. 

Vores vandmålere hos de enkelte forbrugere har nu siddet så længe at der var behov for enten  et 

lovmæssigt check af tællerværket, eller en total udskiftning.  

Vi valgte at få checket det lovbefalede antal af de nuværende målere, og det med et godt resultat.  

Der er således grundlag for at lade de nuværende almindelige målere sidde i målerbrøndene i endnu 

tre år, hvorefter vi skal tage fornyet stilling til, hvad der skal ske.    

Ny kildeplads – vandindvindingsboring 

Vi er blevet enige med Guldborgsund Kommune om placering af kommende ny boring og har drøftet 

mulighederne med pågældende lodsejer.  

I 2022 vil vi renovere vores boring bag vandværket. I praksis går det ud på at få renset/afkalket det 

filter, der sidder i bunden af boringen, og derigennem forbedrer tilstrømningen af grundvandet  

Resultatet af renoveringen har betydning for, hvor hurtigt der vil være behov for etablerer den nye 

boring.   

Måleraflæsningen ultimo 2021 

Års aflæsningen er forløbet tilfredsstillende.  235 har benyttet sig af internetindberetningen, men der 

er stadig enkelte, der desværre glemmer at foretage aflæsningen.  Der er først gennemført en 

administrativ rykkerprocedure, og efterfølgende har bestyrelsen t gennemført kontrolaflæsninger af 

de sidste. De pågældende andelshavere opkræves gebyr for den manglende aflæsning. 

 Horreby Vandværk har videresendt oplysningerne til Guldborgsund Forsyning i lighed med tidligere 

år. Forsyningen anvender oplysninger til at opkræve vandafledningsafgift. 

Vi opfordrer igen alle til at holde øje med deres vandmåler, således at der ikke er nogen som får 

registreret et ekstraordinært stort forbrug. Så husk at kontrolaflæse jeres måler hver måned,  så I 

undgår at skulle betale store summer i vandafgift 

Bestyrelsen. 

Check af vandmålere målere og etablering af målerbrønde har været de primære praktiske opgaver i 

2021.  

 På det administrative område har det været løbende opdatering af kort over ledningnettet ( ifb 

opsætning af målerbrønde)  samt hele BNBO-temaet, der har optaget bestyrelsen. 

Guldborgsund Kommune/Lolland-Falsters Beredskab ønsker at nedlægge de brandhaner på Lolland-

Falster, der ikke længere er i brug, men mangler økonomiske midler til opgaven. 

 

Vi har tre brandhaner stående i vores område, som vi gerne ser fjernet, da de er en kilde til 

stillestående/dårligt vand. 



 Bestyrelsen har besluttet selv at iværksætte opgaven, og har ansøgt kommunen om 30 tkr. til delvis 

dækning af vores udgifter hertil. 

 

Takstblad 2022 

Vores takster er uændret i forhold til sidste år.  

Den faste afgift holdes uændret på kr.1.400,- årligt og prisen på vand er på 3,00 kr./m3. Afgiften på 

ledningsført vand er uændret 6.18 kr. der tillægges en udgift til grundvandsbeskyttelse på 0,19 

kr./m3. Afgiften i alt udgør 6,37 kr./m3 i 2022.  Alle priser tillægges 25% moms. Takstbladet kan ses 

på vandværkets hjemmeside. 

Regnskabet for 2021. 

Regnskabet viser en overdækning/(overskud) i 2021 på kr 230.632 mod kr.167.487,- i 2020. 

Der er solgt vand for kr. 294.390,- mod kr.303.323  i 2020 .  

Produktionsomkostningerne steget til kr. 262.848,58 som følge af etableringen af større adgang til 

vor forbeluftning. Distributionsomkostningerne er faldet til kr 231.852,. idet vi ikke har udført større 

ekstraordinære opgaver i 2021. Der er ingen ændringer i administrationsomkostningerne. 

 

Vores indestående kræver en udgift til negativ rente på i alt 13.657,38,- kr.incl. gebyrer til banken.    

På aktiv siden har vi opsat 60 af de i alt 80 manglende målerbrønde og omkostningerne hertil er 

afholdt.  

Budget 2022 og investeringsplan 

 I vores budget er der budgetteret med et forbrug på 98.000 m3 og en m3 pris på 3 kr. 

Overdækningen budgetteres til 4,1 tkr. Der er budgetteret med den planlagte boring samt opsætning 

af resterende 20 målerbrønde. 

Vandværkets investeringsplan for de nærmeste 4-5 år indeholder:  

• Forberedelse til ny boring – samt etablering heraf. 

• Renovering af vor boring 238.514 bag vandværket. 

• Opsætning af målerbrønde hos forbrugerne. Vi manglede ved årsskiftet 20 stk. 

• Udskiftning af målerne i henhold til kontrolsystem for målere i drift.  

• Gennemsyn af vore rentvandstanke, sidste gennemsyn foretaget i 2009. 

• Større forsyningsledning fra vandværket mod Falkerslev på den resterende strækning når 

forbruget viser behovet herfor. 

• Udskiftning af øvrige ledninger i takt med at behovet ændrer sig. 

• Blødgøringsanlæg (magnet eller ultralydsystem, løsning ej besluttet). 

• Forberedelse til montering af UV-anlæg 

• Nyt slamopsamlingsbassin når nuværende engang skal udskiftes 

• Gennemskylning af ledningsnet, hvor der viser sig større koncentration af kalkaflejringer. 

Seneste gennemskylning ligger ca. 10 år tilbage.  

Disse investeringer løber op i flere millioner kroner, se mere i vort investeringsbudget.. 

Venlig hilsen,  

Bestyrelsen for 

Horreby Vandværk 

www.horrebyvand.dk 

http://www.horrebyvand.dk/

