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Vedrørende: Vandforsyningsplan for Vordingborg kommune i høring. 

 

Angående: Høringssvar fra Bakkebølle Strand  Vandværk [ BSV ] 
 

 

Vi er enige i, at vandforsyningsplanen for Vordingborg Kommune skal sikre rent og godt vand til 

forbrugerne i kommunen. 

Planen syntes at være udformet på en sådan måde, at dette kan sikres men der burde have været 

anført i planen, at dette skulle ske på rimelige økonomiske vilkår. 

 

For at skærpe planen er det vores opfattelse at det bør anføres hvilken lov der hentydes til når man 

på side 12 nævner § 21 tilladelser. 

 

Punkt 3.3. Retningslinjer: På side 11 er anført at almene vandværker skal sikre en høj 

forsyningssikkerhed, som beskrevet i afsnit 12. ?? Afsnit 12 handler om Økonomi. 

 

Punkt 3.4. Anbefalinger er udformet på et enkelt punkt meget konkret og de øvrige til fri 

fortolkning. Det var måske formålstjenligt, at alle anbefalingerne var konkrete.  

 

Punkt 15.4 BSV 

 

Afsnit 2 giver ingen mening - der er formentlig udeladt nogle ord. 

 

Forsyningsområder:   

 

Der er beskrevet at der er sket ændringer i forsyningsområdet men ingen begrundelse herfor. 

 

Bakkebøllevej 61 og 63 er beliggende i Vordingborg Forsynings område, der også leverer vand til 

Vestenbækvej 22, som er beskrevet som om de får vand fra Stensved Vandværk.  

Bakkebøllevej 120 og 130 er overført til Vordingborg Forsyning, men ses ikke anført i deres 

forsyningsområde. 

Ejendomme med egen forsyning: Bakkebøllevej 61 og 63. Bakkebøllevej 148 og Fredskovsvej 26, 

der begge er beliggende i vort forsyningsområde ses ikke anført. Den sidste ses anført under 

Stensby Vandværk forsyningsområde.?? 

 

Bakkebøllevej 61 og 63 skal formentlig være Stensbyvej 61 og 63  

 

 

 

 

 

 



 

Forsyningssikkerhed ;  

 

BSV samarbejder med Stensby Vandværk om forsyningssikkerheden. 

BSV samarbejder også med Stensved Vandværk om forsyningssikkerheden.  

BSV etablere nødforsyningsledning til Stensby Vandværk. 

BSV har ikke truffet beslutning om nødforsyningsledning til Stenby Vandværk. ( på sidste års 

generalforsamling blev denne beslutning udsat til nærmere undersøgelser )  

BSV bør på sigt etablere nødforsyningsledning til Vordingborg Forsyning.  

Der er intet anført om dette under Vordingborg Forsyning. 

 

 

Status rapport. 

 

Vandbehandlingen. 

 

Stavefejl i næstsidste linie. 

 

Bilag 3 - Principskitse 

 

BSV 

 

Der er angivet 25 m3/t for hver pumpe, men der er tale om i alt 25 m3/t dvs. ca. 8,33 m3/t pr. 

pumpe. 

 

Bilag 4 - Kapacitets regneark 

 

Forsyningsevne : 

 

Døgnproduktion ca. 200m3/h 

Leveringskapacitet ca.   20m3/h 

Pumpekapacitet ca.   25m3/h 

Filterkapacitet ca.   10m3/h 

  

 

Indvindingstilladelse udløber  1974   ??????? 

 

 

Disse var ordene fra Bakkebølle Strand Vandværk 

 

Held og lykke med arbejdet 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marianne Andersen 

formand 

 


