
Velkommen til forbrugerne fra Virket Vandværk 

Bestyrelsen for Horreby Vandværk, vil med dette informationsbrev samtidig 

hermed benytte lejligheden til at byde Virket Vandværks forbrugere 

velkommen som forbruger i Horreby Vandværk, og vil hermed give en 

generel information til alle vore forbrugere om årets aktiviteter, siden sidste 

generalforsamling. Sammenlægningen, der er foretaget pr. 1. januar 2011, 

har vi løbende informeret om på vor hjemmeside. Virket Vandværks 

forbrugere valgte at benytte deres likviditet til at komme med som forbrugere 

i Horreby Vandværk. Guldborgsund Kommune har efterfølgende godkendt 

sammenlægningen.  Produktionen på 15t m3 det seneste år i Virket 

Vandværk ophørte sidst i oktober, boringen er blevet afproppet og 

vandværks-bygningen afhændet til de nye ejere af Virketvej 23, hvorfra 

grunden tidligere har været udstykket. 

Boringsrenoveringen er gennemført. 

Vor mistanke om problemer med to af vore boringer er blevet bekræftet, hvor 

der var hul i forerøret i den ene og stigrøret i den anden og vi har derfor 

fremrykket renoveringen af alle vore 3 boringerne, der nu er blevet total 

renoveret med nye forerør , stigrør i rustfrit stål samt nye pumper, desuden 

har vi monteret boringen på Mårvej i et overjordisk pumpehus, således at vi 

minimerer risikoen for nedsivning og forurening af denne boring, der ligger 

lavt. Det er Nysted Brøndboring v/Jacob Rankenberg, der har stået for 

opgaven. Renoveringen har betydet bedre vandkvalitet og vort NVOC tal er 

kommet under grænseværdien på 4,0 og med en strømbesparelse på op til 

10% på vore pumper.  Renoveringen har kostet 385tkr. 

Vandværkets beluftningsanlæg og opgradering af SRO-styring. 

Vort beluftningsanlæg, hvor vi kun havde én stor blæser til forbehandling og 

mellembeluftning, er blevet udskiftet med to nye blæsere til forbehandlingen 

som kører på skift og en mindre blæser til mellembeluftningen. Desuden har 

vi udskiftet de gamle beluftningsmembraner, med tilsvarende nye, idet de 

gamle havde en mindre luftgennemstrømning som følge af at have været i 

brug i ca. 15 år. Udskiftningen har givet en større driftssikkerhed. 

Efter indkøringen af anlægget forventer vi i bestyrelsen, at vi hermed har 

minimeret risikoen for kalkudfældningen i ledningsnettet, som har vist sig at 

være tiltagende problem ikke alene i Horreby Vandværk, men også i flere 

andre vandværker, der arbejder med, hvordan de skal løse problemerne 

med kalkudfældning i ledningsnettet. Udskiftningen af den gamle blæser 

med de nye har betydet en besparelse på mere end 50% i strømforbruget til 

blæserne. Samtidig med udskiftningen er vort SRO anlæg blevet opgraderet, 

således der er flere styringsparametre og informationer til brug for den 

daglige styring. Det er Contech Industriautomatik, der har stået for opgaver-

ne og den samlede udgift til udskiftning og opgradering løber op i 306tkr. 

Takstblad 2012 – ny afgiftsforhøjelse fra regeringen pr. 1. januar 2012. 

Fremrykningen af overnævnte investeringer, har betydet, at vi har været 

nødsaget til at benytte lånefinansiering. Derfor må vi forhøje det faste årlige 

bidrag til kr. 1.200,-, hvilket er det samme som Virket Vandværks forbrugere 

har betalt de seneste år. M3 afgiften udgør kr. 4,50 pr. m3 i 2012.  

Regeringen ønsker afgiften på ledningsført vand forhøjet fra kr. 5,00 til kr. 

5,46 pr. m3. Desuden planlægges indført ny afgift på kr. 0,67 til grundvands-

sikring frem til 2017, herefter udgør afgifterne til staten kr. 6,13 pr.m3+moms. 

 Målerudskiftningen i 2010/2011 og Virket i 2012 

I 2011 blev vi færdige med at udskifte alle målere i vort ”gamle” 

forsyningsområde. I 2012 vil vi udskifte alle målere i Virket Vandværks 

forsyningsområde, nærmere information herom til den enkelte forbruger vil 

blive udsendt inden udskiftningen påbegyndes. Udskiftningen foretages i 

henhold til målerdirektivet og foretages af Horreby Vandværks VVS firma 

Rygaards VVS & Klimateknik og på Horreby Vandværks regning.  

Nødforsyning til andre vandværker 

I 3 uger i august/september har vi nødforsynet dele af Systofte – Nr. Ørslev 

Vandværks forbrugere mens deres nye rentvandstank blev taget i brug og i 4 

måneder har vi ligeledes nødforsynet dele af Horbelev Vandværks 

forsyningsområde, mens der blev lagt ny forsyningsledning i forbindelse med 

kloakarbejdet i området.  

Ledningsaktiviteter. 

Falkerslev ledningen er blevet skyllet igennem, og det har hjulpet på trykket 

hos vore forbrugere sidst på ledningen. Der kan være enkelte stikledninger 

som stadig giver lidt problemer med trykket, og forbrugerne bedes i så fald 

henvende sig til vores VVS firma – Rygaards VVS & Klimateknik 54828213. 



I oktober-november har vi lagt ny forsyningsledning fra Nykøbingvej mod 

Virket, hvorfra nybygget kostald fremover forsynes. Forsyningsledningen er 

videreført frem til Virket Vandværks forsyningsnet, hvor den senere vil blive 

ført frem til det gamle vandværk i Virket.  

Driftsinformation 

På vor hjemmeside www.horrebyvand.dk søger vi bedst muligt, at informere 

om perioder med unormal vandforsyning, hvilket vi naturligt forsøger at 

undgå, men  der kan være situationer, hvor det kan gå ud over forsyningen. 

Derfor kig ind på hjemmesiden, hvis der ikke er vand i hanen. 

Næste informationsblad 

Vort næste informationsblad udsendes sidst i februar 2012 sammen med 

regnskab 2011, budget 2012 og indkaldelse til årets generalforsamling i 

marts 2012.  

Bestyrelse, vandværksbestyrer og VVS: 

Formand: Preben Johansen, Gavlhusvej 12, tlf. 2161 0993 

Næstformand: Jan Lise, Kirkevej 5, tlf. 5443 8112 

Kasserer: Arne Kørup, Nykøbingvej 169, tlf. 2325 7285 

Øvrig bestyrelse: 

Dan Jacobsen, Listrupvej 53, tlf. 5486 8122 

Jimmi Bergholtz, Falkerslevvej 4, tlf. 54447323 

Per Tambour, Gavlhusvej 2, Listrup, tlf. 5486 8175 

Henrik Myssen, Nykøbingvej 161, tlf. 5444 7186 

Vandværksbestyrer: Arne Kørup, tlf. 5444 7287 

Rygaards VVS & Klimateknik, tlf. 5482 8213 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til hele bestyrelsen eller 

sendes til formand Preben Johansen, Gavlhusvej 12, Listrup, 

4800 Nykøbing F. - mail: mensalgaard@mail.dk  

Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby, 4800 Nykøbing F 

www.horrebyvand.dk 
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Måleraflæsningskort vedlægges og skal afleveres sidst i december. 

Det er nu snart tid for måleraflæsningen for forbrugsperioden 1. oktober 

2010 til 31. december 2011, og vi vedlægger derfor aflæserkort til brug for 

måleraflæsningen, der bedes foretaget i løbet af de sidste 10 dage i 

december måned og senest den 31. december 2011. Aflæserkortet kan 

sendes til Horreby Vandværk (husk porto) eller afleveres på adressen 

Midtvejen 1, Horreby. Aflæsningen kan også indberettes via internettet på 

www.horrebyvand.dk. Aflæsningstallene vil blive videregivet til Guldborgsund 

Forsyning til brug for deres afregning af vandafledningsafgift.  

Eventuelle manglende aflæsning, vil i henhold til vort takstblad medføre en 

gebyrbelagt kontrolaflæsning fra vandværkets side.   

Årsopkrævningen for perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2011. 

Årsopkrævningen vil blive opkrævet sammen med januar kvartal, der 

udsendes fra PBS i sidste halvdel af februar til betaling den 9. marts 2012.  
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