
Bilag til punkt 9 

Orientering om bestyrelsens arbejde med fremtidssikring af værk og ledningsnet 

Vandværket er som tidligere nævnt over 50 år gammelt, indretningen er ikke tidssvarende og 

mange af de vitale dele er ved at være udtjente. Bestyrelsen har derfor arbejdet på en plan for 

ændring af indretningen af vandværket. For det første for at nedsætte vedligeholdelses-

omkostningerne på sigt, da de ellers vil forventes at stige væsentligt. Men også for at få nedsat 

risikoen for forurening med bakterier. Det kan bl.a. være bedre afskærmning af de åbne filtre, 

udskiftning af rentvandstank og pumper samt zoner som ikke må betrædes. 

Bestyrelsen valgte i 2019 at indlede et samarbejde med Rambøll for at få udarbejdet en plan for 

fremtidssikringen af vandværket og ledningsnettet. Rambøll afbrød imidlertid samarbejdet med 

os, formodentligt fordi de ikke fandt at vi var interessante nok som kunder. 

Vi har siden da kontaktet flere andre rådgivere uden held. Sidste skud på stammen er en 

henvendelse fra Silhorko, som er vandværksleverandør. De har lovet at give vores anlæg et 

grundigt eftersyn. 

Vi har også haft kontakt til Vordingborg Forsyning angående etablering af nødforsyning mellem os. 

Her har vi haft to møder.  

På første møde fremlagde vi vores ønske om at vi i fællesskab etablerede nødforsyning mellem 

Bakkebølle Strand Vandværk og Bakkebølle Vandværk. På mødet var det tydeligt at Vordingborg 

Forsyning ikke kunne se det hensigtsmæssige i at bruge penge på at etablere en nødforsyning som 

deres forbrugere ikke har brug for, da de i forvejen er forbundet i net mellem flere af deres egne 

vandværker. 

Men de oplyste også at de havde en interesse i vores råvand, da etablering af råvandsboringer er 

en større investering samtidig med, at det kan være teknisk vanskeligt og administrativt 

omfattende at finde egnede kildepladser.  

Derfor foreslog de at der evt. kunne etableres både en råvandsledning fra Bakkebølle Strand til 

Bakkebølle og en rentvandsledning fra Bakkebølle til Bakkebølle Strand. 

På andet møde havde de tænkt yderligere over samarbejdet og foreslog at Bakkebølle Strand 

Vandværk kunne undersøge muligheden for i stedet at pumpe al råvandet til Bakkebølle 

Vandværk, som så kunne behandle vandet og sende det retur til Bakkebølle Strand. Herved ville 

det være muligt for Bakkebølle Strand Vandværk at nedlægge selve behandlingsanlægget. 

Dette fordrer etablering af en pumpestation med målere af råvand til Bakkebølle og rentvand til 

Bakkebølle Strand. Samt en økonomisk aftale om pris pr. m3 for henholdsvis råvand og rentvand.  



Desuden fordrer det en klar skriftlig og juridisk bindende aftale mellem Vordingborg Forsyning og 

Bakkebølle strand Vandværk om forsyning af henholdsvis råvand og drikkevand. 

En sådan aftale vil være et emne som skal vedtages på en generalforsamling. 

Budgettet for 2020, som blev godkendt på sidste års generalforsamling indeholdt en post på 100 t. 

kr. til konsulentbistand til arbejdet med fremtidssikring af vores vandværk. 

Et tilsvarende beløb indgår ligeledes i bestyrelsens forslag til budget for 2021. 
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