Bilag til punkt 10
Fremtidssikring af værk og ledningsnet
Vandværket er over 50 år gammelt, indretningen er ikke tidssvarende og mange af de vitale dele
er ved at være udtjente. Bestyrelsen har derfor igangsat arbejdet på en plan for ændring af
indretningen af vandværket. For det første for at nedsætte vedligeholdelsesomkostningerne 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.
Renovering af vandværket
Bestyrelsen indledte i 2019 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 kontaktede flere andre rådgivere uden held.
I 2020 har bestyrelsen fortsat arbejdet med at fremtidssikre vandværket. Arbejdet startede i
foråret 2019 og på generalforsamlingen blev der givet en orientering om, hvordan bestyrelsen
havde tænkt sig at gribe opgaven an.
I første halvdel af 2020 fik vi undersøgt forskellige muligheder, men rådgiveres interesse for vores
anlæg kunne ligge på et meget lille sted. Vi fik så tilbud fra en leverandør, Silhorko, på
hovedrenovering eller udskiftning af behandlingsanlægget. Umiddelbart ville begge dele kræve en
del både økonomisk og driftsmæssigt, og der ville stadig tilbagestå en løsning på vores
rentvandstanke.
Arbejdet har siden efteråret været gået lidt i stå dels fordi bestyrelsen ikke har afholdt
bestyrelsesmøder og dermed kunne beslutte det videre forløb, men også fordi det ikke har været
muligt at have dialogen med eksterne, som skal assistere os med arbejdet.
Vi har lige nu også fået et tilbud omkring inspektion mhp. renovering af udvendig rentvandstank,
som vi skal have foretaget.
Renovering af ledningsnet og målere
Vi står også over for en omfattende udskiftning af målere, og denne gang bør det være til målere
med fjernaflæsning.
Hvis samtlige målere udskiftes, er det en udgift på ikke under 600 t.kr. Vi har p.t. 400 målere.
Vi har foreløbigt afsat 150 t.kr. om året i fire år til udskiftning af målere i investeringsplanen.

På et tidspunkt vil det også være nødvendigt at udskifte en del af vores forsyningsledninger. Vi
overvåger nøje, hvor mange og hvor vi har ledningsbrud, for at sikre at vi udskifter ledningerne på
et passende tidspunkt, når de er ved at være udtjente.
Samarbejde med Vordingborg Forsyning
Vi havde i 2019/2020 kontakt til Vordingborg Forsyning angående etablering af nødforsyning
mellem os.
Af dette konkluderede vi to ting:
For det første er Vordingborg Forsyning som udgangspunkt ikke interesseret i at etablere
nødforsyning sammen med os. Men de vil gerne nødforsyne os, hvis vi selv etablerer en ledning op
til dem.
For det andet er de interesserede i et tæt samarbejde med os på grund af vores boringer. De vil
gerne indgå et samarbejde, hvor vi leverer råvand til dem, og de leverer en tilsvarende mængde
behandlet vand til os. Et sådant samarbejde ville indebære, at vi nedlagde vores vandværk og blev
udelukkende et distributionsselskab som solgte råvand, købte rentvand og distribuerede vandet i
vores ledninger.
En sådan aftale vil kun blive indgået efter en beslutning herom på en generalforsamling.
Vi har p.t. ikke taget initiativ til yderligere med Vordingborg Forsyning.
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. Dem har vi ikke brugt.
Et tilsvarende beløb indgik ligeledes i bestyrelsens forslag til budget for 2021 og indgår igen i
budget for 2022, til hvis vi får brug for (og kan skaffe) rådgivning i forbindelse med at klarlægge
fremtidssikringen.
Når bestyrelsens arbejde er færdigt, vil forskellige scenarier med beskrivelse af tekniske
organisatoriske og økonomiske konsekvenser for vandværket og andelshaverne blive fremlagt på
en generalforsamling til endelig beslutning.
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