
Beretning for Tørsbøl Vandværk 2018 
 
Vi har i 2018 udpumpet 21475 m3 mod 19719 m3 i 2017, det svarer 
til et mer forbrug på 1756 m3, omregnet i procent bliver det 8,91 % 
Den gennemsnitlige døgnudpumpning i 2018 lå på 59 m3 mod 53m3 

i 2017. 
Der er afregnet 20184 m3 til forbrugerne. Vi kan derfor beregne, at 
tabet i ledningerne er på 6,01 %. Stigningen i forhold til 2017 på ca. 
3% svarer godt til, at vi i 2018 har haft 2 ledningsbrud på 
forsyningsnettet i 2018, som desværre skete i påsken og en lørdag 
og medførte det et større tab inden afhjælpning fandt sted. 
Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til at orienterede os, hvis 
de observerer mulige brud. Gælder også på egen grund, det kan i 
sidste ende betyde en stor regning for den enkelte forbruger, da 
vandværket har mulighed for at sende regningen for et skønnet 
vandspild direkte til forbrugeren. 
 
Selvom vi har haft en meget tør sommer i 2018, har vandværket 
ikke haft problemer medkunne levere vand til forbrugerne også 
selvom der er blevet brugt vand til havevanding. 
 
Året 2018 har til tider givet en del travlhed, med bl.a. tilkobling af 

Vestermark 11 og de før omtale 2 brud. 
 
Vandværket har også besluttet, at udgiften til 
grundvandsbeskyttelsen fremover opkræves med et fast beløb pr. 
måler, vi kan derfor holde udgiften på. 100,00 pr. måler. Om denne 
pris kan fastholdes, er uvist, da der i øjeblikket er kommet en 
udmelding fra staten, om at der være pesticidfri i BNBO, denne 
regning kan i sidste ende ramme vandforsyningen. 
 
På generalforsamlingen sidste år, blev bestyrelsen pålagt at arbejde 
med et oplæg til vandværkets fremtid, bl.a. grundet behovet, for at 

finde yngre kræfter der ønsker/kan fortsætte med vandværket, som 
et selvstændigt vandværk. Da der er udfordringer med bl.a. 
renovering af rentvandstanken og et muligt pålæg om, at etablere 
en overvågningsboring på Vestermark/Vestertoft, har bestyrelsen 
også dette med i overvejelsen for fremtiden. 
 



Alternativt at kontakte andre vandforsyninger om en 
sammenlægning. 
 
Bestyrelsen har derfor haft møde både med både SONFOR og 
Rinkenæs Vandværk, vi har modtaget meddelelse om, at Rinkenæs 
på nuværende ikke er interesseret, bl.a. med begrundelsen, at de på 
nuværende har nok at se til med bygningen af deres nye vandværk. 
 
Bestyrelsen har derfor indledt en forhandling med SONFOR om 
overtagelse af Tørsbøl Vandværk med mulig overtagelse pr. 1. januar 
2020. 

Når vi har fået de endelige betingelser på plads, vil der blive afholdt 
ekstraordinære generalforsamlinger, dette vil ske i løbet af 
foråret/sommeren. 
Da bestyrelsen på tidspunktet for indkaldelsen til 
generalforsamlingen, ikke havde haft møde med SONFOR, udover et 
uformelt dialogmøde, har vi valgt, ikke at sætte det under pkt. 5 
indkomne forslag. Når bestyrelsen har fået afklaret med SONFOR, 
hvorledes det endelige tilbud til en sammenlægning foreligger, vil der 
blive indkaldt til de nødvendige ekstra ordinære generalforsamlinger 
som det kræves jf. vandværkets vedtægter. 


