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1 Indledning 

 

Dejligt at se, at der er interesse for arbejdet i Vester Skerninge Vandværk. 

 

2021 blev langt fra et almindeligt år – se fra et vandværksperspektiv. 

Vi mistede vores mangeårige formand Mogens Find i foråret, og i stedet 

kom jeg til at skulle udfylde pladsen efter ham. Det er absolut noget af et 

job, som jeg har påtaget. Mogens var utrolig vidende om vandværksdrift 

og havde et kæmpe kendskab til vores vandværk. 

Heldigvis har vi en god bestyrelse, som gerne vil deltage i arbejdet, og 

som samarbejder fortrinligt. Og heldigvis har vi også vores mangeårige 

driftsleder Mogens Christensen – som kender hver en krog i vandværket 

og på ledningsnettet. 

 

Hele samfundet har været særdeles mærket af covid-19 situationen. Og på 

det seneste har vi desværre fået en krig på europæisk jord. 
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Bestyrelsen – og især jeg – har haft brug for at finde og udfylde vores nye 

roller. – Det har været vigtigt. 

 

 

2 Bestyrelsen 

 

Der har været afholdt 8 fysiske bestyrelsesmøder siden generalforsamlin-

gen den 2. juni 2021. 

 

Der har været afholdt møde i november 2021 med Svendborg Kommune, 

som har gennemført tilsyn med VSV. 

 

Bestyrelsen har deltaget i Vandrådet for Svendborg Kommunes general-

forsamling i oktober 2021 samt medlemsmøde i februar 2022.  

Bestyrelsen har deltaget i efteruddannelse og andre relevante møder – 

herunder specielt om BNBO. 

 

Bestyrelsen forventer fremadrettet at kunne involvere bestyrelsessupple-

anterne i bestyrelsens arbejde. 

 

3 Hændelser 

3.1 Brud: 

Vi har i 2021 haft en overgravning på Åkildevej nær spejderhytten, som 

afstedkom et par timers afbrydelse for vandet til et forholdsvist lille antal 

forbrugere. Ellers har vi været forskånet for brud på vores forsyningsnet.  

 

3.2 Tilsynsbesøg fra Svendborg Kommune:  

Svendborg Kommunes Miljøafdeling kom på tilsynsbesøg i november 

2021, hvor både værket og boringer blev tilset. Vi modtog en meget fin 

afrapportering med ganske få bemærkninger. Alt er rettet til.  

Samtidig med tilsynet gennemgik kommunens medarbejdere deres vurde-

ring af de nødvendige tiltag, som vandværket bør iværksætte omkring be-

skyttelsen af de boringsnære arealer – BNBO.  

Endvidere blev VSV orienteret om, at vores drikkevandsboringer anses 

for at være rigtigt gode, og at de bør beskyttes bedst muligt – også på det 

lange sigt. Det vil der komme mere om i forbindelse med kommunens 

indsatsplan, som vil blive udarbejdet i løbet af de næste par år. 
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3.3 Levering af drikkevand til Ulbølle Vandværk: 

Vi fik i december en henvendelse fra Ulbølle Vandværk om, at de pt 

havde overskridelse på grænseværdien for bentazon i deres drikkevand. 

Kommunen havde oplyst til Ulbølle Vandværk, at hvis ikke nye vandprø-

ver viste et indhold af bentazon under grænseværdien, så ville Ulbølle 

Vandværk blive pålagt af finde alternativt drikkevand til deres forbrugere. 

Vi havde en drøftelse med Ulbølle Vandværk, og tilkendegav, at vi godt 

kunne finde en midlertidig løsning på en nødforsyning. 

Denne nødforsyning blev iværksat den 16. februar 2022. 

Der er nu aftalt et møde mellem de to vandværker og kommunen til den 7. 

april.  

 

4 Projekter 
 

4.1 Vandanalyser: 

Vores vandanalyser har gennem året være meget tilfredsstillende, uden 

anmærkninger.  

Vi er blevet pålagt at analysere for flere parametre, som er målrettet på 

flere typer pesticid-rester. 

  

VSV leverer fortsat godt vand til vores forbrugere. 

Alle vores analyser, gennem årene, kan man finde på vores hjemmeside 

under INFORMATION og ”Vandkvalitet” eller på www.geus.dk og vi-

dere på www.geus.dk/jupiter/vandkvalitet-dk. 

  

4.2 BNBO: 

BNBO er en forkortelse for BoringsNæreBeskyttelsesOmråder. 

Kommunen tilråder, at VSV indgår en aftale omkring beskyttelsen af de 

arealer som ligger tæt på vores boringer (3 stk.). Dette arbejde er i gang. 

VSV skal have lavet aftale en landmand, som dyrker disse arealer. Besty-

relsen forventer at indgå en konkret aftale i løbet af 2022. – Det kommer 

til at betyde, at VSV skal betale landmanden en godtgørelse for ikke at 

benytte pesticider på disse arealer. Der er på nuværende tidspunkt kun be-

grænset erfaring med, hvad en sådan godtgørelse løber op i beløbsmæs-

sigt. 

 

 

http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/jupiter/vandkvalitet-dk
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4.3 Evt. ny boring: 

Vores ældste boring vil i løbet af en kortere årrække skulle erstattes med 

en ny. Det vil være nødvendigt at se ind i at finde et så optimalt sted som 

muligt. Dette vil bestyrelsen så små starte op på i allernærmeste fremtid. 

 

4.4 Evt. nyt filter 

Da vi nu leverer vand til Ulbølle Vandværk, så kan vi meget snart få be-

hov for at få et ekstra filteranlæg.  

 

4.5 Blødgøring af drikkevandet: 

På sidste års generalforsamling blev der spurgt ind til blødgøring af drik-

kevandet. Bestyrelsen tilkendegav dengang, at den ville se på mulighe-

derne, fordele og ulemper. 

Der har været brugt en del tid på at se ind i en række af de løsninger, som 

andre vandværker på nuværende tidspunkt har valgt. 

Der er tale om en række forskellige tekniske metoder, som kan tages i an-

vendelse til selve blødgøring. De har vidt forskellige miljømæssige be-

lastninger til følge – men det koster også ekstra CO2-udledning. – Besty-

relsen ser gerne, at vi kan uddrage en bedre læring af de nuværende blød-

gøringsmetoder og deres fordele og ulemper, inden der skal tages stilling 

til evt. implementering af blødgøringsanlæg i vores vandværk. – Det ar-

bejder bestyrelsen videre på. 

 

4.6 Hjemmesiden: 

 

Her vil vi gerne informere vores forbrugere bedst muligt.  

Vi forsøger at oplyse om utilsigtede hændelser som pludselig opstået af-

brydelse i vandforsyningen, planlagte reparationsarbejder på forsynings-

ledningsnettet eller på hovedværket. 

  

Det er dog ikke altid muligt at informere, lige med det samme, men vi vil 

bestræbe os på, at der bliver lagt informationer ud på hjemmesiden så hur-

tigt som muligt. 

 

Vi arbejder endvidere med at kunne forbedre den generelle information 

om nogle af de ting, som bestyrelsen løbende arbejder med – det kan 

f.eks. være blødgøring af drikkevand. 
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5 Forbrugere 
 

5.1 Tilgang af nye forbrugere 

I 2021 fik vi 10 nye forbrugere med. 

 

5.2 Opkrævningssystemet 

Der er nu mulighed for at der kan fremsendes regning via E-mail i stedet 

for PBS.  

Se hjemmesiden under ”Selvbetjening” 

 

5.3 Nøgletal for forbrugere 

Vand/El forbrug:   

Der er i 2021 udpumpet 289.820 m³ til ca. 1100 forbrugere. 

Vandspild for 2021 er på ca. 5 %  

 

5.4 Takstbladet: 

Takstbladet for 2022 er godkendt af Svendborg kommune. Takstbladet 

for 2023 skal godkende senere på dagsordenen. 

Fremadrettet planlægger vi med at få mere gennemsigtige takster, da vi 

tror, at det er et ønske fra forbrugernes side. Derudover vil vi også have 

behov for enkelte yderligere gebyrer for at opnå en så hensigtsmæssig ad-

ministration som mulig. 

 

 

6 Fremtiden: 

 

Bestyrelsen står overfor en række opgaver, som skal løses over de kom-

mende år. Flere af disse opgaver koster også en del – her tænkes især på: 

• BoringsNæreBeskyttelsesOmråder 

• Et ekstra sæt filtrer til rensning af drikkevandet – begrundet i større 

salg til bl.a. Ulbølle Vandværk 

• En ny boring til erstatning for vores ældste boring 

• Etablering af nødforbindelse med nabovandværker. 

• Blødgøring af drikkevandet. 

 

I forbindelse med Svendborg Kommunes tilsynsbesøg i november 2021 

blev det bl.a. oplyst, at det muligvis bliver nødvendigt med yderligere 
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indsats for grundvandsbeskyttelse af vores indvindingsområder – altså ud-

over de BoringsNæreBeskyttelsesOmråder. 

Kommunen forventes at udarbejde den kommende indsatsplan i løbet af 

2022-2024. - Svendborg Kommune vurderer nemlig, at kvaliteten at det 

grundvand, som vores vandværk henter op, er at så god en kvalitet, at det 

kommer til at indgå som en del at hele kommunens fremtidige grund-

vandsmagasiner. Og derfor skal der ske en ekstraordinær beskyttelse af 

disse grundvandsmagasiner.  

 

Bestyrelsen vil også gerne øge forsyningssikkerheden ved at etablere nød-

forbindelse med nabovandværker. Og her vil det ikke være nok med de 

allernærmeste vandværker (Ollerup og Ulbølle), der skal tænkes helt til 

Svendborg (vand og affald) – hvis den fulde vandforsyning skal ske ude 

fra. – Endvidere overvejer bestyrelsen også anskaffelse af nødstrømsgene-

rator – set i lyset af situationen mod øst. 

 

Bestyrelsen kommer derfor til at stå overfor en prioritering af en række 

mere eller mindre nødvendige investeringer. Investeringerne skal vægtes 

op mod hinanden.  

 

Nogle investeringer må nok betegnes som ’need-to-have’ og andre som 

’nice-to-have’. Her vil sikring af fremtidigt rent vand absolut vægte højt. 

Hvorimod blødgøring af drikkevandet ikke umiddelbart er påkrævet i 

samme omfang. 

     

7 Afslutning 

Jeg vil til slut sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samar-

bejde.  

 

Herefter indstiller jeg beretningen for 2021 til generalforsamlingens be-

handling. 

 
 

På bestyrelsens vegne 

Jes Tilsted 


