
Fremtidssikring af Bakkebølle Strand Vandværk 

Bakkebølle Strand Vandværk blev etableret for godt 50 år siden. Vandværket og ledningsnettet er 

løbende blevet vedligeholdt og del er blevet udskiftet ved nedbrud. Værket er også blevet 

suppleret så det er et nutidigt vandværk med overvågning og automatisering. Ledningsnettet er 

justeret enkelte steder og der er løbende udskiftet målere og målerbrønde. 

Men det samlede værk og ledningsnet bør undergå en mere gennemgribende renovering og i den 

sammenhæng blev det aftalt på generalforsamlingen 2018 at der i budgettet for 2020 blev afsat 

100.000 kr. til konsulenthjælp til udarbejdelse af et grundlag for en generalforsamlingsbeslutning 

om hvordan en mere gennemgribende fremtidssikring af vandværket skulle gribes mest 

hensigtsmæssigt an. 

Dette arbejde pågår p.t. og er endnu ikke færdigt. 

Når beslutningsgrundlaget er tilstede vil den endelige beslutning blive behandlet af 

generalforsamlingen før den sættes i værk.  

Der arbejdes med følgende scenarier i forbindelse med fremtidssikringen: 

 

Scenarie A Fortsat drift som hidtil med løbende investeringer ved nedbrud 

Her vil den fremlagte investeringsplan realiseres.  

Der er indregnet etablering af nødforsyning fra Vordingborg Forsynings vandværk i Bakkebølle og 

tilslutning af afledning af skyllevand til spildevandsledningen. Desuden er der indregnet løbende 

udskiftning af pumper og maskindele der bryder ned. Desuden er der indregnet løbende 

udskiftning af målere. 

Dette forventes at kunne fungere i en kortere årrække. 

 

Scenarie B Større renovering af det eksisterende værk og fortsat investering i målere m.m. 

Anlægget renoveres med f.eks. aflukning af åbne filtre, udskiftning af pumper, renovering af 

bygning og vinduer samt tætning af bygning og rentvandstank. 

Der skal indhentes konkrete tilbud på rådgivning og renovering. 

Ny investeringsplan skal udarbejdes på baggrund af konkrete renoveringstilbud. 

 

Scenarie C Nyt vandværk 

Der bygges et nyt vandværk ved siden af det gamle. Det gamle er i funktion indtil det nye er klar. 

Et nyt vandværk vil koste nogle mio.kr.  



Der skal indhentes tilbud på rådgivning og etablering. 

Scenariet vurderes at indebære lånoptagelse, kommunegaranti og garantiprovision (0,75 % p.a. af 

aktuel restgæld) 

 

Scenarie D Fusion med Vordingborg Vand 

Værket nedlægges og boringer overdrages. 

Vordingborg Forsyning etablerer en ledning mellem Bakkebølle Vandværk og vores ledningsnet. 

Vordingborg Forsyning overtager ledningsnettet 

Bakkebølle Strand Vandværks aktiver og formue indgår i Vordingborg Forsyning. 

Andelshaverne skal fremover betale den takst, som Vordingborg Forsyning har. 


