Beretning for 2022
(Det talte ord gælder)
Indledning
Kære forbrugere. I år er det den 18. beretning jeg aflægger som formand,
på vegne af bestyrelsen. Som altid finder bestyrelsen dét at aflægge en
beretningen som en vigtig del af en generalforsamling. Det giver os nemlig
en mulighed for at give jer forbrugere et indblik i den aktivitet der foregår
i et vandværk af vores størrelse.
Selvom covid-19 fyldte en del i samfundet også i 2021, var det ikke en
hindring for endnu et højt aktivitetsniveau i vandværket. Dog blev 2021
noget anerledes, da vi for første gang blev vi dog tvunget til at udskyde
vores generalforsamling til august 2021.
(Om det var tidspunktet eller andre omstændigheder der gjorde at der kun
mødte én af vores forbrugere op, skal jeg lade være usagt. Men det er nu
rart i dag at være tilbage til et normalt tidspunkt for afholdelse af
generalforsamlingen.)
Vi har i 2021 afholdt 7 bestyrelsesmøder samt deltaget i en række møder
med vores forskellige samarbejdspartnere.
Vi ekspederer løbende flytteopgørelser og LER-forespørgsler, og 2021 har
igen vist et højt niveau for køb og salg af boliger i vores område.
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I nærværende beretning vil følgende emner indgå:
Antallet af forbrugere
Udviklingen i vandforbruget
Vandspild
Vandkvalitet
Aktiviteter i 2022
Økonomi og takster
Hjemmesiden
Fremtiden
Afsluttende bemærkninger
Antallet af forbrugere
Pr. 1. januar 2022, havde vandværket 1946 målerforbrugere med i alt 2576
forbrugsenheder. Her ved generalforsamlingen i dag har vi 1963
målerforbrugere med i alt 2597 forbrugsenheder. Så det går stærkt i
øjeblikket!
Der bygges stadig nye boliger i vores forsyningsområde i Klosterlunden og
Baunehøj, hvilket har betydet en stigning i antallet af forbrugere de senere
år. Denne udvikling vil vi nok også se i de kommende år, i takt med at
Klosterlunden og Baunehøj bliver udbygget. Herudover er der kommet nye
boligenheder til på Skellet, og der ligger planer for bygger nogle
lejlighedskomplekser på Fodbygårdsvej.
Udvikling i vandforbruget
Udviklingen i vandforbruget har i de sidste år haft en tydelig tendens.
Nemlig at forbrugerne, bruger mindre og mindre vand. Bortset fra 2020
hvor vi alle sammen var hjemme og nærmest kun badede hjemme, har vi i
en årrække oplevet, at vandforbruget i forsyningsområdet var svagt
faldende, selvom vi blev flere forbrugere.
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Desværre har vi i 2021 haft et meget stort vandspild på ledningsnettet, som
påvirker vores regnskab i negativ retning. I 2021 udpumpede vi godt
271.000m3 vand fra vandværket. Vores forbrugere købte ca. 211.000m3.
Altså har vi mistet undervejs ca. 60.000m3! Det har betydet at vi i år har
skullet efterbetale ikke mindre end ca. 211 tkr. til Skattestyrelsen i
strafafgift. Det er det største ledningstab vi til dato har haft, og har givet
anledning til konkrete analyser og drøftelser i bestyrelsen omkring mulige
årsager og tiltag der kan imødekomme en lignende situation igen.
Der er ikke nogen nemme løsninger i forbindelse med ledningstab. Vi har
42 km ledninger. Vi kan godt se på vores overvågning at det såkaldte
nattimeforbrug i perioder har ligget højt, men det er ikke sådan at vandet
altid pibler op af jorden, men tit løber i kloakken eller bare ud i jorden. Vi
har haft et par alvorlige brud i januar på Slagelsevej og oppe på
Lisbjergbakken, som efter reparation har haft en særdeles positiv effekt på
vores nattimeforbrug, og dermed vores vandspild. Det er vores bedste bud
på det vandspild vi har haft i 2021.
Vi har på seneste bestyrelsesmøde drøftet med vores smed, hvordan og
hvad vi kunne gøre fremadrettet for at forsøge at dæmme op. Vi har nogle
bud som vi vil arbejde videre med, og så vil vi skærpe vores
opmærksomhed på nattimeforbruget.
Vandspild
Nu jeg taler om vandspild, så nævnte jeg jo i sidste års beretning , at
vandspild hos forbrugerne, kan blive en dyr fornøjelse for den enkelte
forbruger, hvis man ikke er opmærksom på utætheder i egne installationer.
Som jeg også nævnte, så er der ingen tvivl om, at det er forbrugerens eget
ansvar at holde øje med udviklingen i vandforbruget. Vi anbefaler derfor
altid at forbrugeren aflæser sin måler mindst en gang om måneden.
Side 3 af 8

Jeg redegjorde sidste år for nogle forskellige løsningsmuligheder, og
nævnte i den forbindelse at bestyrelsen var tilhænger af en model, hvor
vandværket stillede data til rådighed for forbrugeren, som så via en app
selv kunne definere, hvornår man ville have besked fra app’en om
uregelmæssighed i forbruget (lidt ligesom blandt andet SEAS-NVE tilbyder).
Det er noget som vi stadig arbejder med i bestyrelsen at finde en
løsning/mulighed for.
Vandkvalitet
I disse år mærker vi en fortsat forøget opmærksomhed for vandværkets
vandkvalitet. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er godt der er fokus
på vores drikkevand.
Vores vand, både råvand og drikkevand analyseres 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.
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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 foreningen Danske
Vandværkers hjemmeside ligger en pixi-bog med anbefalinger til hvordan
du fjerner ukrudt uden brug af sprøjtemidler.
PFOS har fyldt ganske meget i mediebilledet, og man har egentlig kunne få
det indtryk at det er et problem der er meget udbredt, og at vi skal gå og
være bekymret for vores drikkevandskvalitet.
Selvfølgelig skal vi tage vandkvaliteten alvorligt, og det gør bestyrelsen
bestemt også. Jeg vil godt understrege, at den problemstilling omkring
PFOS der fylder i øjeblikket ikke er noget problem for Lille Næstved
Vandværk. Vi har ikke i nærheden af vores boringer, arealer hvor der sker
nedsivning af dette stof.
Som altid følger vi myndighedernes anbefalinger, og vi får løbende
kontrolleret vores drikkevand. Så som vi skriver i vores informationsfolder
til forbrugerne hvert år i december: Drik roligt vores drikkevand! Og drik
gerne rigeligt af detJ
Aktiviteter i 2022
Udover de vedligeholdelser og reparationer af vores ledningsnet som
løbende er en del af den aktivitet der er i vandværket, har vi i bestyrelsen
netop besluttet at lægge ny ledning på Egevej. Vi har talt om det igennem
nogle år, og nu har vi bedt vores smed om at gå i gang med
planlægningen og gennemførelsen heraf.
Ellers er et af de store projekter her i foråret, at vi skal have udskiftet
vores overvågningsanlæg af vandværket, og så kaldet SRO. Vi fik etableret
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det nuværende anlæg i 0’erne og det er nu tid til en opgradering af
systemet. Der sker meget på det tekniske område i den periode.
I 2022 tager vi også hul på vores målerkontrolprogram. Det betyder at en
del forbrugere udvalgt via stikprøve, vil få udskiftet og kontrolleret deres
vandmåler. Dette for at sikre os, at de måler der sidder hos jer forbrugere
også viser rigtig. Hvis der er en fejlvisning på +/- 5 % tager vi selvfølgelig
kontakt til den pågældende forbruger.
Så 2022 bliver også et år med et højt aktivitetsniveau. Det er efterhånden
dét som er kendetegnet for et vandværk af vores størrelse.
Økonomi og takster
Bestyrelsen fremlægger i dag et regnskab for 2021 der udviser et
underskud på godt 1,6 mio. kr. mod et overskud i 2020 på godt 2 mio. kr.
Vandværkets kasserer, Gert Bigum, vil senere gennemgå regnskabet, og jeg
skal derfor ikke komme yderligere ind på det her.
Bestyrelsen har besluttet at fastholde vores takster for fast afgift og
forbrug i 2022.
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.
Vi er det næst billigste vandværk i Næstved Kommune ud af kommunens i
alt 53 registrerede vandværker!
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Vandværkets takster for 2022 er godkendt af Næstved Kommune den 15.
september 2021.
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.
På hjemmesiden under menupunktet ”selvbetjening” er der mulighed for
at tilmelde sig vores sms-varsling som benyttes i tilfælde af
driftsforstyrrelser i vandforsyningen.
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
Jeg har allerede løftet lidt af sløret for, hvad fremtiden bringer for
vandværket.
• Vi vil følge udviklingen omkring aflæsning af målerdata og udviklingen
af den nævnte app
• Vi vil gerne arbejde frem mod at få alle vores kildepladser gjort
tilgængelige i højde med jordoverfladen og ikke som nu hvor
adgangen sker gennem et mandehul et par meter ned i jorde
• Vi vil arbejde for en løbende forbedring af vores ledningsnet
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Jeg vil gentage det jeg nævnte i sidste års beretning, at vi driver Lille
Næstved Vandværk moderne og effektivt. Og jeg er som formand for
vandværket 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 endnu engang 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 et forskelligt udgangspunkt og erfaringsgrundlag for
deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 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
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