Information fra Horreby Vandværk, februar 2014
Generalforsamling
Horreby Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.00 på Højgård,
Bjerregårdsvej 2, Horreby, 4800 Nykøbing F.
Vandforbruget
Der er i 2013 afregnet 95.914 m3 mod 92.796 m3 i 2012 Stigningen i forbruget vedrører vore storforbrugere.
De 10 største forbrugere, har samlet aftaget 71% af det samlede forbrug i 2013. 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
Først på året 2013 foretog vi udskiftning af 600 meter forsyningsledning nord for Horreby fra en 75 mm til
160 mm PE ledning, der sikrer et bedre og fast tryk hos forbrugerne i Falkerslev og Virket. På ledningsnettet
har vi desuden udskiftet et par stikledninger til to af vore forbrugere.
Skylleproceduren er blevet optimeret med opsætning af frekvensstyring på skyllevandet og udskiftning af
skylleluftblæseren til en ny frekvensstyret blæser, der begge er justeret til de to størrelser på vore filtre.
Guldborgsund Forsynings kloak projekt i området er forløbet tilfredsstillende set fra vandværkets side, hvor
vi kun er blevet generet 2 gange med brud på vores ledninger. Der er også udleveret mange
ledningsoplysninger i forbindelse med projektet, ligesom både formand og driftsleder har fulgt arbejdet tæt.
Drikkevandsbekendtgørelsen og kravene til større drikkevandssikkerhed vil i 2014 stille større krav til
bestyrelse og personale, herunder løbende opkvalificering, hvor vor vandværkspasser allerede nu har
gennemført og bestået de obligatoriske kurser i hygiejne og drift af vandværket.
I 2014 skal vi have tilpasset vore kontrolsystemer til bekendtgørelsen nr. 132 af 8. februar 2013 om
kvalitetssikring af almene vandforsyningsanlæg til de beskrevne ledelses- og kontrolsystemer, hvor rutinerne
i større omfang løbende dokumenteres og ajourføres. Kravene i bekendtgørelsen skal være gennemført
inden udgangen af 2014, og kvalitetssikringen indarbejdes i takstbladet fra 2. halvår 2014.
Vandkvalitet
Vandanalyserne har været tilfredsstillende og der er gennemført de i loven fastsatte antal for vandværker af
vores størrelse. Seneste analyse på vandværket af 4.9.2013, der er vedlagt denne information, viser et
tilfredsstillende resultat som opfylder lovgivningens kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1024 af 31. oktober 2011, og det skal bemærkes, at vort NVOC er faldet fra 4,2 til 3,8 og ligger nu for første
gang under grænseværdien på 4,0. Vore analyser kan ses på vor hjemmeside www.horrebyvand.dk.
Analyserne vises også på www.geus.dk under dit drikkevand.
Guldborgsund Kommunes kontrolbesøg i juli 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger. Rapporten
findes på vor hjemmeside under vandkvalitet.
Måleraflæsningen ultimo 2013
Års aflæsningen er forløbet tilfredsstillende og mere end 200 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, mellembeluftning og
efterfiltre. Mht. hårdhed må den sættes til 4 på en skala fra 1–5 eller 19,2 som anført i de seneste analyser.
Regnskabet for 2013
Indtægterne ligger tæt på budgettet og udgifterne ligeså.
Regnskabet viser et overskud på kr. 197.915,15 før modregning af den resterende del af underskuddet fra
2011 på kr. 87.597,04, hvorefter driftsresultatet udgør 110.324,11.
Budget 2014 og investeringsplan
I det fremsendte budget er der budgetteret med et forbrug på 100.000 m3, hvilket er en stigning på 4.000
m3 som følge af forventet stigning hos vore storforbrugere. Desværre må vi samtidig konstatere, at flere
ejendomme rives ned hvor vi således mister det faste bidrag. I takstbladet er indarbejdet en takst for
hvilende medlemmer som vi pt. har 2 af, desuden er der indarbejdet en takst på kr. 200,- årligt for ekstra
målere på ejendommen, herunder også bimålere. Under ledningsinvestering har vi budgetteret med en
udskiftning af ledningsnettet i Virket fra det gl. vandværk og mod Sibirien, herunder udskiftning af alle
stikledninger på strækningen og opsætning af målerbrønde ca. en meter inde på grunden.
Inden arbejdet påbegyndes vil alle berørte forbrugere blive informeret herom.
Vandværkets investeringsplan for de nærmeste 4-5 år indeholder:









Udskiftning af ca. 300 meter forsyningsledning i Virket som nævnt ovenfor
Udskiftning af rentvandspumperne på værket, der er mere end 20 år gamle
Opsætning af målerbrønde hos forbrugerne når disse skal have foretaget ændringer af deres
stikledning/jordledning,
Udskiftning af vandværkets tagbeklædning
Større forsyningsledning fra vandværket mod Falkerslev og Virket på den resterende strækning
Udskiftning af øvrige ledninger i takt med at behovet ændrer sig.
Blødgøringsanlæg (magnet eller ultralydsystem).
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 yderligere
lånefinansiering såfremt investeringsplanen må fremrykkes.
Takstblad 2014
Den faste afgift holdes uændret selvom flere ejendomme nedlægges og i 2013 er der nedlagt 6
vandinstallationer. I takstbladet er der indarbejdet en takst for hvilende medlemmer. Desuden er der
indarbejdet en takst på kr. 200,- årligt for ekstra målere på ejendommen, herunder også bimålere, idet disse
også løbende skal udskiftes og indberettes til Guldborgsund Forsyning. Afgiften til kvalitetssikring af vort
drikkevand er fastsat til 40,- kr. årligt gældende fra 2. halvår 2014. Afgiften på ledningsført vand er uændret
6,13 kr. pr. m3 incl. afgiften til dækning af et drikkevandsbidrag.
Vi vil 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 fremover bliver pålagt BSIndbetalingskortgebyr på 20,00 kr.

