
 

Beretning Hjertebjerg Vandværk 2020 

Vi starter med noget statistik vedrørende vandværket, der er op 

pumpet 77715 m3, Har indvinding tilladelse til 75000m3, der af 

har vi solgt 31783 m3 til Råbylille vandværk, 48957 m3 til egne 

forbruger, og vi har købt 3142 m3 fra Udby vandværk for at vi 

kunne levere vand til Råbylille uden at vi tømte vores 

vandbeholder. 

Der er taget 11 vandprøver i 2020 og de alle har overholdt 

grænseværdierne og prøverne kan se på vores hjemmeside 

www.hjertebjerg-vand.dk de prøver der tages i råvandet i 

boringerne bliver testet for 48 stoffer. 

I januar 20 var vi på Thorsvang til formøde med Vordingborg 

kommune og Regionen om BNBO områder og forurenings kilder 

på Møn, i vore område er der en mergelgrav på Møllevejen som 

bliver undersøgt i løbet af 2020. Der er fundet pesticider i 

mergelgraven og de var mange gange laver end vi fik konstateret 

i vores boring nede i grusgraven, det kan regionen ikke give 

nogen forklaring på. 

Til efteråret 2021 invitere Vordingborg miljø landmændene og 

vandværket til køkkenbord møde om op start til forhandlinger 

om erstatninger for BNBO områderne ved vores boringer. 

 I februar var der møde mellem 6 vandværker på Østmøn 

(Sømarke, Magleby, Borre, Hjertebjerg, Råbylille og Udby) om 

nødforsyning ledning mellem Magleby, Borre, Råbylille og 



Hjertebjerg. Der var en beregnet en anlægs pris på ca. 5,5 million, 

som skulle lånes med kommune garanti. Der bliv afholdt flere 

møder mellem de 6 vandværker, men Råbylille trak 

forhandlingerne i langdrag. Formanden skulle hjem og spørge sin 

bestyrelse, men kom ikke tilbage med svar på det han var sendt 

hjem med, men kom med nye krav og han ville ikke være med vis 

ikke fik stemme ret med sine ca. 825 forbruger, hvor vi øvrige 

ville stemme med vandværkers bestyrelse, Så i oktober måned 

2020 var der stiftende repræsentantskabsmøde i Østmøn 

Drikkevand mellem Sømarke, Magleby, Borre, Hjertebjerg og 

Udby og da Råbylille ikke kunne blive enige med de 5 andre var 

de ikke med. 

Arbejde gik i gang i januar 2021 og var færdig etableret først i juni 

så skulle der testes og tages prøver af vandet inde det må bruges. 

Lånes er hjem tages og skal afdrages og det bliver det med at 

hver forbruger får hævet det faste tilskud med 300 kr. pr år og 

det vil frem gå af budgettet.  

Der blev op fortet på sidste års generalforsamling at bestyrelsen 

skulle arbejde på at aflønne bestyrelsen og der er afsat et beløb 

til dette og det fremgår af budgettet. 

Der er indlagt fiber net på vors vandværker så vi kan styre 

pumperne i Keldby uden udfald. 

Boring 2 i Keldby har vi fået under søgt og den er så dårlig så den 

vil vi sløjfe, og søge om at lave en ny boring i området. 



Hjertebjerg vandværk har indmeldt sig i Grundvandsamarbejde i 

Vordingborg kommune, som betyder at vores forbrugere kan 

ansøge om at få sløjfe deres brønde eller boringer. 

Så kan jeg oplyse at vandværket begynder omkring 1 oktober at 

udskifte vandmåler til elektroniske som vandværket selv vil 

aflæse med en skanner.   

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for sammenarbejdet, en særlig 

tak til Jørn og Vang for bøvlet med at få boring 4 til at starte op 

efter stop. 

Formand Frank Larsen.        


