
Information fra Horreby Vandværk, februar 2015 

Generalforsamling  

Horreby Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i 

Virkethus, Virketvej 39, 4863 Eskilstrup. 

Vandforbruget 

Der er i 2014 afregnet 104.526 m3 mod 95.914 m3 i 2013 Stigningen i forbruget vedrører vore 

storforbrugere. De 10 største forbrugere, har samlet aftaget 73 % af det samlede forbrug i 2014. 

Svindet ligger tilfredsstillende lavt.  

Forbrugerne opfordres fortsat til at gennemføre egenkontrol mindst en gang om måneden. Såfremt 

der er forbrugere der oplever et lavere vandtryk, skal de kontakte vores vvs-firma Rygaards VVS & 

Klimateknik på tlf. 5482 8213 for at få kontrolleret filteret i måleren.  

Driften af Vandværket 

Som planlagt har vi udskiftet en del af forsyningsledningen i Virket og har i den forbindelse opsat 

målerbrønde på de berørte ejendomme. På Vandværket har vi udskiftet to distriktsmålere.  

Drikkevandsbekendtgørelsen og kravene til større drikkevandssikkerhed har i 2014 øget opgaverne 

for driftsansvarlig og bestyrelsen. På vandværket anvender vi det af Foreningen af Private 

Vandværker (FVD) anbefalede ledelsessystem Tethys som er tilpasset kontrol opgaverne på 

vandværket.  

Som beskrevet i bekendtgørelsen har vi udarbejdet en beskrivelse af vandværket med en samlet 

oversigt over vandværkets komponenter og opgaver, en tilstandsvurdering, risikovurdering samt en 

handleplan over opgaver som er affødt af risikovurderingen og bestyrelsens 5-årige investeringsplan. 

Bestyrelsen vil som anført i bekendtgørelsen informere Guldborgsund Kommune om disse tiltag 

inden udgangen af første halvår, hvorefter vandværket opfylder bekendtgørelsen .  

I november har Guldborgsund Kommune revideret vor indvindingstilladelse på 70.000 m3 og 

tilladelsen er nu på 130.000 m3 gældende frem til november 2023.  

Vandkvalitet 

Vandanalyserne har været tilfredsstillende og der er gennemført de i loven fastsatte antal vand-

analyser for vandværker af vores størrelse. Seneste udvidede analyse på vandværket fra den 6.1.2015, 

kan ses på vor hjemmeside under vandkvalitet, viser et tilfredsstillende resultat. Vort farvetal på 7.7 

mg Pl/l ligger p.g.a. vort høje NVOC tal lidt højere end kravsværdien på 5 men under de 10 som kan 

accepteres når vandværket har et højt NVOC tal, som dog denne gang opfylder grænseværdien på 

4,0. Metan indholdet på 0,011 mg/l har lige sneget sig over grænseværdien på 0,01 mg/l, og 

behandlingsanlægget er justeret ind efter dette. Så generelt opfylder vi lovgivningens kravværdier 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. okt.2011. 

 Måleraflæsningen ultimo 2014 

Års aflæsningen er forløbet tilfredsstillende og 224 har benyttet sig af internetindberetningen, men 

der er stadig enkelte, der desværre glemmer at foretage aflæsningen så bestyrelsen må anslå forbruget 

eller rykke ud til et gebyrbelagt kontrolbesøg. Horreby Vandværk har videresendt oplysningerne til 

Guldborgsund Forsyning i lighed med tidligere år. Forsyningen anvender oplysningerne til 

opkrævning af vandafledningsafgift. 



Forsyningsområde, vandbehandling og hårdhed 

Horreby Vandværks forsyningsområde er nu Falkerslev, Virket Listrup, Maderne, Sibirien og 

Horreby. Vandbehandlingen er en kombineret biologisk og mekanisk proces. Forbehandlingen sker 

gennem tallerkenbeluftere, hvorefter behandlingen fortsætter videre gennem forfiltre, en 

mellembeluftning og efterfiltre. Mht. hårdhed må den sættes til 4 på en skala fra 1–5 eller 19,2. 

Regnskabet for 2014 

Indtægterne ligger lidt over budgettet der kan henføres til en stigning i vandforbruget samt 

takstændringerne for 2014. 

Udgifterne ligger stort set på budgettet. Under investeringer i balancen har vi opsat hegn omkring 

vandværket og under ledningsnet udgiftsført ledningsudskiftningen i Virket.  

Regnskabet viser et overskud på kr. 205.802,44  

Budget 2015 og investeringsplan 

 I det fremsendte budget er der budgetteret med et forbrug på 105.500 m3, hvilket ligger på niveau 

med forbruget i 2014 når der tages højde for måleraflæsningerne pr. 31. december. Desværre må vi 

også i 2014 konstatere, at flere ejendomme rives ned hvor vi således mister det faste bidrag.  

Vandværkets investeringsplan for de nærmeste 4-5 år indeholder:  

 Udskiftning af 2 rentvandspumper på værket, der er 28 år gamle  

 Opsætning af målerbrønde hos forbrugerne når disse skal have foretaget ændringer af deres 

stikledning/jordledning,  

 Udskiftning af vandværkets tagbeklædning i 2016 eller 2017 

 Større forsyningsledning fra vandværket mod Falkerslev og Virket på den resterende 

strækning når forbruget viser behovet herfor. 

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

 Følgeopgaver fra kvalitetssikringen som endnu ikke er endeligt prioriteret 

 Blødgøringsanlæg (magnet eller ultralydsystem, løsning ej besluttet).  

 Nyt slamopsamlingsbassin når nuværende engang skal udskiftes  

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

Disse investeringer løber op i mere end to millioner kroner, og hvor det vil være nødvendigt med 

lånefinansiering, såfremt investeringsplanen for 2015 må fremrykkes.  

Takstblad 2015 

Den faste afgift holdes uændret på kr. 1.400,- årligt og m3 afgiften på 4,50 kr.. Afgiften på 

ledningsført vand er steget til  6,53 kr. pr. m3 incl. afgiften til dækning af et drikkevandsbidrag på 

0,67 kr.  Alle priser tillægges 25% moms.  

Vi vil fortsat opfordre de sidste forbrugere til også at tilmelde sig PBS-opkrævning, hvor PBS også 

sørger for at indsætte et eventuelt tilgodehavende fra årsafregning. Øvrige skal oplyse konto nr. 

overfor Vandværket hvis der skal ske en tilbagebetaling af for meget opkrævet, ellers vil beløbet 

blive modregnet i kommende opkrævning. Opkrævninger til forbrugere der ikke er tilmeldt 

betalingsservice vil som det fremgår af takstbladet blive pålagt BS-Indbetalingskortgebyr kr.20,00. 


