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Beretning for 2020 
(Det talte ord gælder) 

 

Indledning 

Kære forbrugere. I år er det den 16. beretning jeg aflægger som formand, 

på vegne af bestyrelsen. Man kan blive fristet til at skøjte lidt let henover 

det. Men enten der er mange eller få fremmødte til generalforsamlingen, 

mener jeg og bestyrelsen, at det er en god anledning til at fortælle om det 

år der er gået. 

 

Vi er et relativt stort privat forbrugerejet vandværk, og det afspejler sig 

også i de aktiviteter der sker i og omkring vandværket. Vi har i 2019 holdt 

8 bestyrelsesmøder, og deltaget i forskellige aktiviteter i tilknytning til 

vandværket. Her tænker jeg på vandrådssamarbejde her i Næstved 

Kommune ved vores kasserer Gert Bigum og deltagelse i 

vandværksudstilling, m.m. 

 

Vi har ekspederet 104 flytteopgørelser, og 96 LER-forespørgelser, hvilket 

indikerer at der er godt gang i vores område mht. køb/salg af ejendomme. 

 

Endelig ligger der den daglige håndtering af henvendelser fra forbrugere 

og samarbejdspartnere samt håndtering af de mange myndighedskrav der 

stillet et vandværk af vores størrelse. 

 

I nærværende beretning vil følgende emner indgå: 

 

Antallet af forbrugere 

Udviklingen i vandforbruget 

Vandkvalitet 

Aktiviteter i 2019 

Økonomi og takster 
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Hjemmesiden 

Fremtiden 

Afsluttende bemærkninger 

 

Antallet af forbrugere 

Vandværket har i dag 1.887 målerforbrugere, som omfatter 2.518 

forbrugsenheder. 

 

Der bygges nye boliger i vores forsyningsområde i Klosterlunden, så vi har 

i de sidste par år fået flere forbrugere. I de kommende år vil antallet af 

forbrugere forventelig stige yderligere i takt med udbygningen af 

Klosterlunden, samt udstykningen ved Baunehøjen. Pt. er det 

forventningen at vi vil få yderligere ca. 200 nye forbrugere i de kommende 

år. Altså næsten 10 % flere forbrugere. 

 

Udvikling i vandforbruget 

Udviklingen i vandforbruget har i de sidste år haft en tydelig tendens. 

Nemlig at I forbrugere, bruger mindre og mindre vand. Selvom vi stadig 

bliver flere forbrugere, så pumper vi mindre vand ud. 

 

Vi har dog stadig et ”smertensbarn” i forhold til vores vandspild. 

Vandspildet har gået op og ned i de sidste 15 år, og hvor vi i 2013 og 2014 

troede vi havde fået styr på vores vandspild viste årene efter igen et 

stigende vandspild. Når vandspildet udgør mere end 10 % skal vi betale en 

strafafgift til Skattestyrelsen. Vi har i 2019 udgift på denne konto på knapt 

36 tkr. Vi havde jo gerne været udgiften helt foruden. 

 

Vi havde for et par år siden et firma til at hjælpe os med at opspore 

utætheder, og de lyttede sig da også frem til en del utætheder. Men vi har 

et stort ledningsnet, godt 40 km, og det kan være svært at få spottet 

utæthederne, jeg vil dog rose vores forbrugere som er flinke til at gøre os 
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opmærksom på evt. utætheder rundt omkring i vores forsyningsområde. 

Det er vi meget glade for, så fortsæt endelig med det. 

 

Vandkvalitet  

I disse år mærker vi en stærkt forøget opmærksomhed for vandværkernes 

vandkvalitet. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er godt der er fokus 

på vores drikkevand. Indimellem kan mediebilledet dog godt skabe noget 

unødigt panik hos vores lovgivere. 

Vores vand, både råvand og drikkevand analyseres jævnligt i henhold til et 

analyseprogram fastsat af de offentlige myndigheder. Analyserne 

foretages af det akkrediterede laboratorie Eurofins.  

Analyseresultaterne sendes til vandværket, tilsynsmyndighederne og 

Styrelsen for patientsikkerhed, og vi offentliggør analyseresultaterne på 

vandværkets hjemmeside. Oplysningerne om vandværkets vandkvalitet er 

også offentligt tilgængeligt på GEUS’ hjemmeside, hvor man kan følge 

vandkvaliteten mange år tilbage. Endelig har vi analyseresultaterne på 

dagsorden ved vores bestyrelsesmøder. 

Hvis der er overskridelser på væsentlige parametre, får vi automatisk 

besked pr. sms, så vi lynhurtigt kan handle på en potentiel forurening af 

vores vand.  

Lille Næstved Vandværk følger de anbefalinger som tilsynsmyndighederne 

udstikker til os, og vi har i mange år ikke haft nogen problemer med 

miljøfremmede stoffer. Myndighederne har besluttet nogle yderligere 

målinger for indhold af forskellige pesticider. Lille Næstved Vandværk 

følger altid myndighedernes anbefalinger og vi har ikke problemer med at 

overholde grænser. 

 

Vandværkets boringer ligger i bebygget områder, så som forbruger bor du, 

så at sige, ovenpå dit drikkevand. Tænk gerne over det, når du overvejer at 

bruge sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt. På Danske Vandværkers 
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hjemmeside ligger en pixi-bog med anbefalinger til hvordan du fjerner 

ukrudt uden brug af sprøjtemidler. 

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen tager drikkevandets 

kvalitet alvorligt! 

 

Aktiviteter i 2019 

2019 har været et hektisk år i vandværket, hvilket vil fremgå når 

regnskabet gennemgås.  

 

Vi har i år taget den ene af vores boringer ud af drift. En test af boringens 

kapacitet, viste et alt for lavt indvendingsniveau, og det var vores 

brøndborers vurdering, at det ikke ville være lønsomt at bruge yderligere 

midler på at forsøge at forbedre boringens ydelse. 

 

Først på sommeren var vandværket - for at bruge et udtryk fra én af Just’s 

mail - i knæ. Et råvandsrør indvendigt på vandværket sprang læk i 

forbindelse med en planlagt reparation, og vi blev nødt til at standse 

indvendingen. Heldigvis har vi en nødforsyningsledning fra NK Vand, og 

der var derfor ikke nogen problemer med at levere vand til forbrugerne. 

Vi havde en rådgiver inde over i starten af projektet, men ret hurtigt stod 

det klart at vi sammen vores smed, selv kunne få en hurtigere og billigere 

løsning gennemført.  

 

Det blev en temmelig dyr hændelse, idet vi udover udgifterne til 

reparation på vandværket og etablering af ny indføring af råvand til vores 

iltningstårn, også måtte købe vand fra NK Vand i næsten en måned. Alene 

køb af vand udgjorde en udgift på ca. 100.000 kr. 

 

Herudover har vi løbende udbedret diverse ledningsbrud af varierende 

størrelse, og vi har udskiftet et antal hovedstophaner forskellige steder på 
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ledningsnettet, så vi kan nøjes med at lukke for begrænsede områder, når 

der arbejdes med brud eller ændring på ledningsnettet. 

Vi har i året løb også tilsuttet e antal nye forbrugere, både i udstykningen 

Klosterlunden og i områder, hvor ældre bygninger ikke tidligere var 

tilsluttet vandværket. 

 

Økonomi og takster 

Bestyrelsen fremlægger i dag et regnskab for 2019 der udviser et 

underskud på knapt 478 tkr. mod et underskud sidste år på knapt 29 tkr.  

 

At vi har så stort et underskud er et udtryk for den store aktivitet der har 

været i form af ledningsbrud og den store reparation på vandværket sidste 

sommer, jf det jeg lige har været inde på. 

 

Vandværkets kasserer, Gert Bigum, vil senere gennemgå regnskabet, og jeg 

skal derfor ikke komme yderligere ind på det her. 

 

Bestyrelsen har besluttet at forhøje vandprisen for 2020. Den faste årlige 

afgift er forhøjet fra 250 kr. til 300 Kr. og m³-prisen er forhøjet fra 4,20 kr. 

til 4,75 kr. 

 

Baggrunden for takststigningen er, som tidligere nævnt, et meget højt 

aktivitetsniveau i vandværket, med et betydeligt underskud på driften i 

2019. Aktivitetsniveauet forventer bestyrelsen vil fortsætte i de 

kommende år. 

 

Stigningen i taksterne vil for en gennemsnitlig husstand med at årligt 

forbrug på 81 m³ vand medføre en årlig stigning i prisen til vandværket på 

knap 120 kr. inkl. moms og afgifter, eller små 10 kr. pr. måned. 
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Vandprisen hos Lille Næstved Vandværk har i mange år ligget lavt, og i en 

undersøgelse af vandpriserne i Danmark, som Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i efteråret 2019 var vi det 13-billigste 

vandværk i landet, når man så på den samlede forbrugerpris på 

drikkevandet inkl. fast bidrag, m³-bidrag samt moms og afgifter. 

 

Blandt Næstveds kommunes vandværker er vi det næst billigste vandværk! 

 

Vandværkets takster for 2020 er godkendt af Næstved Kommune den 11. 

september 2019. Vandværkets bestyrelse har udarbejdet en oversigt over 

priserne gennem årene. Oversigten kan ses på vandværkets hjemmeside 

www.lillenaestvedvand.dk. 

  

Vores vandværk drives efter ”hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder at vi 

ikke må opkræve takster hos forbrugerne der er så høje, at vi oparbejder 

en pengetank i vandværket. Når vi om lidt får forelagt regnskabet af Gert, 

vil vi kunne konstatere, at det leves der fuldt ud op til. 

 

Hjemmeside 

Vandværkets hjemmeside bliver løbende opdateret med aktuelle emner. 

Blandt andet har vi givet forbrugerne mulighed for at se de sidste fem års 

forbrug. Desuden er der mulighed for på et kort at se, hvor stophanen 

sidder henne. 

 

Så brug endelig vores hjemmeside, den er til for jer forbrugere. Bestyrelsen 

modtager også gerne forslag fra jer forbrugere i forhold til funktionen af 

vandværkets hjemmeside. 

 

Fremtiden 

Vi kan på den korte bane se, hvad vi blandt andet skal arbejde med. Vi skal 

i løbet af foråret have udskiftet taget på vandværksbygningen. Arbejdet 

http://www.lillenaestvedvand.dk/
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har været i udbud, og vi har valgt hvem der skal stå for udskiftningen. En 

omkostning på forventelig lidt over 100.000 kr. 

 

Vi har 2 udstykninger som efter planerne skal starte byggemodning her i 

foråret 2020. Det er dels 2. etape af Klosterlunden, samt Baunehøj Park. I 

den forbindelse skal der med stor sandsynlighed tilføres en yderligere 

trykforøgerstation, så vi kan levere tilfredsstillende tryk til forbrugerne. 

Omkostningen i den forbindelse være op imod en halv mio. kr. 

 

Noget andet vi skal beslutte i år er, hvorvidt vi skal have etableret en ny 

kildeplads som erstatning for den boring, i sløjfede i 2019. Får at det ikke 

skal blive for nørdet, så er kildeplads en et andet ord for boring med 

tilhørende installationer. 

 

Det skal også nævnes, at vi pt. planlægger at udskifte vores 

forsyningsledning og stikledninger i Otiumsvej. NK Spildevand har oplyst, 

at de henover sommeren skal renovere kloakledningerne i vejen, og de har 

spurgt, om vi vil skifte vandledninger i den forbindelse. Det har vi foreløbig 

sagt ja til, da vi har meget gamle ledninger i den vej, og det er væsentligt 

billigere for os, når vi udfører arbejdet sammen med kloakforsyningen. 

 

Vi vil også gerne have lavet overjordiske pumpestationer ved vores 

boringer. Ved at flytte alle kildepladsens installationer op over jordniveau 

eliminerer vi risikoen for indtrængende overfladevand. 

 

Herudover har vi stadig nogle gamle ledninger liggende rundt omkring. Jeg 

har lige nævnt Otiumsvej, men også vandledningen på Herlufsholm Alle 

kunne trænge til en udkiftning. 

 

Som jeg nævnte sidste år, mærker vi i den grad at der stilles større og større 

krav til dét at drive et vandværk. Der er konstant krav om, at vi skal gøre 

det så effektivt som muligt, og at vi er effektive, kan vi se og dokumentere 
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når vi får vores økonomiske rammer udstukket fra Forsyningsskretariatet. 

Vi har nemlig reelt lov til at opkræve en langt højere pris, hvilket er et 

udtryk for at vi er omkostningseffektive. 

 

Men også jer forbrugere stiller krav til vandværket, og de krav skal vi også 

i et vist omfang efterkomme.  

 

Jeg vil gentage det jeg nævnte sidste års beretning, at vi driver Lille 

Næstved Vandværk moderne og effektivt. Og jeg er som formand for 

vandværket er ganske stolt af de resultater vi har nået de seneste år, og 

det endda selvom vi passer vandværket i (for de flestes) sparsomme fritid. 

 

Så når jeg kigger ind i fremtiden, er jeg som formand ganske 

fortrøstningsfuld. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Jeg vil her afslutningsvist benytte lejligheden til at takke vores smedefirma 

V. Jørgensen for det gode samarbejde. Vi er begge parter travlt optaget i 

hverdagen, men vi forsøger hele tiden at optimere vores samarbejde så vi 

kan betjene vores forbrugere på bedst mulig vis. Vi håber det gode 

samarbejde fortsætter i årene fremover.  

 

En stor tak skal lyde til bestyrelsen fra mig. I er en fornøjelse at arbejde 

sammen med. Vi har (næsten) alle et fuldtidsarbejde ved siden af 

bestyrelsestjansen i vandværket. Men jeg oplever i den grad et stort 

engagement fra jeres side, som vises på forskellig vis i det daglige. Tak for 

det! 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Anders Hillerup, Formand 


