Information fra Horreby Vandværk, februar 2013
Generalforsamling
Horreby Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Centeret
i Falkerslev, Virketvej 1-3.
Vandforbruget
Der er i 2012 afregnet 92.796 m3 mod 85.949 m3 i 2011 Stigningen i forbruget fordeler sig bredt på de
enkelte forbrugergrupper, specielt er der stadig store udsving hos de 10 største forbrugere, der samlet har
aftaget 69% af det samlede forbrug i 2012. 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
Der er i løbet af året foretaget delvis udskiftning af filtermaterialet i forfiltrene, og det ene efterfilter er
genetableret efter justering af bærebjælkerne. Desuden er råvandsledningen bag vandværket udskiftet,
idet den ikke kunne holde trykket. Herudover er den ene distrikt måler og kompressoren udskiftet. Selve
driften af vandværket har fungeret tilfredsstillende i årets løb, når der tages forbehold for de gener der var i
november og december i forbindelse med gennemførte gennemskylningen af ledningsnettet i Falkerslev og
den i sydlige del af Horreby.
Vandkvalitet
Vandanalyserne har været tilfredsstillende og der er gennemført de i loven fastsatte antal for vandværker
af vores størrelse. Desuden er der i år gennemført flere analyser i forbindelse med indkøring af de
reetablerede filtre m.v. Seneste analyse af 7.1.2013, der kan ses på bagsiden af denne information, viser et
tilfredsstillende resultat som opfylder lovgivningens grænseværdier i drikkevandsbekendtgørelsen fra
25.12.2003, vort NVOC er faldet fra 4,8 til 4,2 men ligger stadig en smule over grænseværdien på 4,0. Vore
analyser kan ses på vor hjemmeside www.horrebyvand.dk. Analyserne vises også på www.geus.dk under
dit drikkevand.
Måleraflæsningen ultimo 2012
Årsaflæsningen, der også denne gang skulle foretages ultimo december, er forløbet godt og 182 har
benyttet sig af internetindberetningen, men der er stadig nogle, der desværre glemmer at foretage
aflæsningen så bestyrelsen må 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 2012
Indtægterne ligger lidt højere end budgettet og gebyrerne ligeså. Under udgifterne er der under
ledningsnettet posteret udgifterne til rensning af ledningsnettet til Falkerslev og den sydlige og vestlige del
af Horreby, hvor udgifterne løb op i godt 240tkr. Under ledningsvedligehold er desuden bogført
følgeopgaverne med rensning af målere efter rensning af forsyningsledningen.
Regnskabet viser et overskud på kr. 175.491,60 før modregning af sidste års underskud på kr. 263.082,64 –
det negative resultat på kr. 87.597,04 overføres til modregning i driftsresultatet for 2013.
Budget 2013 og investeringsplan
I det fremsendte budget er der budgetteret med et forbrug på 94.500 m3. Det faste bidrag forhøjes med
50,- kr. kvartalet, se nærmere under takstbladet 2013. Som følge de ekstraordinære udgifter til
gennemskylning i 2011 og 2012 og nedskrivningen af vandværkets kassekredit er der heller ikke i 2013
plads til de store investeringer, der må afvente den nødvendige likviditet. Vandværkets investeringsplan for
de nærmeste 4-5 år indeholder:







Udskiftning af skylleluftblæser, der har kørt siden først i 80’erne.
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,
Større forsyningsledning fra vandværket mod Falkerslev og Virket.
Udskiftning af øvrige ledninger i takt med at behovet ændrer sig.
Blødgøringsanlæg (magnet eller ultralydsystem).

Disse investeringer løber op i mere end to millioner kroner, og hvor det vil være nødvendigt med yderligere
lånefinansiering såfremt investeringsplanen må fremrykkes, selv med nævnte stigning i det faste bidrag.
Det er nødvendigt med en løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, således at et totalt stop som det der
skete omkring nytåret 2010/11 på Listrup-ledningen fremadrettet søges undgået. Resultatet af
gennemskylningen i 2012 i Falkerslev og bag skolen mod Bellinge har ligeledes bekræftet nødvendigheden
heraf.
Takstblad 2013
Den faste afgift hæves med 50,- kr. kvartalet. Staten har forhøjet afgiften på ledningsført vand til i alt 6,13
kr. pr. m3 incl. afgiften på 0,67 kr. til dækning af et drikkevandsbidrag, begge forhøjelser ex moms.
Forhøjelsen af den faste afgift er nødvendig for at sikre at vandværket likviditetsmæssigt står rustet til de
nødvendige investeringer på vandværket, de større lovmæssige krav og dermed udgifter i forbindelse med
den løbende vandværksdrift. Større krav til bestyrelse og personale, herunder løbende opkvalificering.
Indarbejdelse af ledelseskontrolsystemer, hvor rutinerne i større omfang løbende dokumenteres og
ajourføres. Der må desuden forventes ekstraordinære omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af
Guldborgsund Forsynings kloakprojekter i området.
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.

