
Beretning for Tørsbøl Vandværk 2016 
 
Vi har i 2016 oppumpet 24896 m3 mod 20954 m3 i 2015, det svarer 
til et mer forbrug på 3942 m3, omregnet i procent bliver det 18,81% 
Den gennemsnitlige døgnudpumpning i 2016 lå på 68 m3 mod 54 m3 

i 2015. 
Der er afregnet 22614 m3 til forbrugerne. Vi kan derfor beregne, at 
tabet i ledningerne er på 9,17%. Det svarer godt til, at vi kun har 
haft kendskab til et ledningsbrud på forsyningsnettet i 2016 og 
grundet pinsen tog det længere tid inden det blev stoppet. 
Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til at orienterede os, hvis 

de observerer mulige brud. 
 
Året 2016 har været meget stille og roligt, vi har kun måtte skifte en 
defekt stikledningsventil. Men vi har dog stadig nogle hængepartier 
tilbage, men dem afventer vi med at gennemføre i øjeblikket, da vi 
endnu ikke har fundet den endelige løsning, her tænker jeg på 
rentvandstanken.  
 
Vedrørende den indsatsplan som Sønderborg Kommune skal 
udarbejde, har der ikke i 2016 været afholdt nogle møder, hvorfor 
vandværket ikke kan komme med nyt, bortset fra at de planer de 
har udarbejdet for Sundeved og Midtals, har mødt massiv modstand 
landbruget, som truer med at indbringe dem for retten. 
 
Udviklingen vedr. Sønderborg Kommunes tiltag, om et frivilligt 
samarbejde mellem vandværkerne fortsætter. Sønderborg 
Kommune har derfor medio december 2016, udsendt et varsel om 
påbud efter Vandforsyningslovens § 48, det skyldes, at med 
bekendtgørelse af november 2016 er det blevet overdraget til 
kommunen, vandværkerne skulle komme med 
indsigelse/høringssvar senest den 22. januar 2017. Vandværket har 
udarbejdet et høringssvar, hvor vi endnu engang giver udtryk for at 

vi ikke ønsker at deltage og et eventuelt påbud vil blive anket til 
højere myndighed.  
 
Som I også vil se, under regnskabsaflæggelse, har vi måtte ændre i 
vores regnskabsprogram, så vi kan aflægge regnskabet efter de nye 



regler i årsregnskabsloven, som samtlige vandværker er pålagt at 
følge. 
 
Jeg vil også herfra appellere til, at man overvejer fremtiden for 
vandværket, da gennemsnitsalderen for bestyrelsen ikke hører til de 
yngste. 
Skal vandværket fortsætte som selvstændigt, er det derfor 
nødvendigt, at der kommer yngre medlemmer ind, som også har tid 
og lyst til at fortsætte med at drive vandværket.     


