Beretning for Tørsbøl Vandværk 2017
Vi har i 2017 udpumpet 19719 m3 mod 24896 m3 i 2016, det svarer
til et mindre forbrug på 5177 m3, omregnet i procent bliver det
20,79%
Den gennemsnitlige døgnudpumpning i 2017 lå på 53 m3 mod 68 m3
i 2016.
Der er afregnet 19266 m3 til forbrugerne. Vi kan derfor beregne, at
tabet i ledningerne er på 3,5%. Det svarer godt til, at vi ikke har haft
kendskab til ledningsbrud på forsyningsnettet i 2017, men vi har haft
kendskab til brud der har været efter måleren. Og differencen
mellem udpumpet og målt forbrug stemmer godt overens med det
forbrug der har været til skylning af ledningsnettet.
Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til at orienterede os, hvis
de observerer mulige brud.
Året 2017 har til tider givet en del travlhed, med bl.a. frakobling af
Melskovvej 2 så vandværket er klar når det til den tid skal rives ned,
det var ikke monteret stophane til ejendommen. Omlægning af
vandet ved klubhuset i forbindelse med camping til Spejderlejren, ny
jordledning til forbruger og til sidst tilslutning af ny forbruger på
Vestermark
Sønderborg Kommune har fået godkendt Indsatplanen der omfatter
Tørsbøl Vandværk, det betyder at vi skal etablere en boring på et
areal mellem Vestermark og Vestertoft til overvågning af
grundvandet, herudover skal vi gå i dialog med grundejere indenfor
BNBO om stop for brug af pesticider, hvis det ikke lykkedes vil der
blive udstedt et påbud. Vi skal også gennemføre en kampagne
overfor samtlige grundejere om stop for brug af pesticider.
Vandværket har nu tilsluttet sig vandsamarbejdet mellem
vandværkerne i Sønderborg Kommune og en del af de tiltag
vandværket skal udføre jf. indsatsplanen vil kunne ske igennem
dette samarbejde.
Som en udløber af kommunens godkendelse af Indsatsplanen og de
restriktioner der pålægges landbruget med hensyn til udvaskning af
nitrat til grundvandet og den derved pålagte udgift til
”Grundvandsbeskyttelse”
som
kommunen
har
pålagt

vandsamarbejdet at opkræve, har flere landmænd søgt kommunen
om tilladelse til at etablere egen boring til indvinding af vand til
produktionen, således at vandværkerne kun skulle levere til
husholdningsbrug.
Vi har haft en landmand der har søgt, men har fået afslag fra
kommunen under henvisning til Vandforsyningsplanen for
kommunen, om vedkommende anker denne afgørelse kendes ikke.
Hvis landmændene får lov til at etablere egen boring, vi det betyde
en nedgang i den mængde vi i dag leverer på mellem 40 til 50%.
Det forsøger vi at imødegå med den ændring af takstbladet vi har
lavet for Takstbladet 2018. Vi har her i beregningerne af taksterne
brugt et forventet forbrug på 19000 m3

