
 
 

 

Beretning til generalforsamling den 9. april 2022. 

For perioden fra august 2021 til 30. marts 2022. 

 

Vandværkets drift og anlæg 

Vandværket har i beretningsperioden haft normal drift og har fortsat kunnet le-

vere vand af god kvalitet uden spor af pesticider eller biocider.  

 

Der har i perioden fra august 2021 ikke været nogen ledningsbrud, men des-

værre enkelte frostsprængninger hos forbrugere. 

Der har været i samme periode ikke været nye tilslutninger  

 

Der blev i 2021 oppumpet 106.399 m3 vand. Der er udpumpet 103.697 m3 til 

vandværkets forbrugere, og der er solgt 96.640 m3. Vandværket har haft et spild på 

7.057 m3 og en spildprocent på 6,80. 

Spildet er steget lidt i forhold til 2021 men overstiger ikke 10%, og vandvær-

ket skal ikke betale en strafafgift. 

 

Andet om beretningsåret. 

Vandværket har besluttet at det gamle vandværk i Nyrup skal shines op. 

 

Den næste planlagte investering skal være en ny hovedledning i Tengslemark 

og derfra over Klintsø. En følgende etape bliver en ny hovedledning til stationen i 

Klint. 

 

Vandværket er gået i gang med forsøg med fjernaflæste målere og har fået le-

veret nogle målere fra Löwener og Diehl. Vandværket har haft drøftelse med Kam-

strup om at få målere derfra til afprøvning, og vandværket har fået et tilbud fra 

Brunata på de målere og det system de kan levere. Bestyrelsen stræber mod at have et 

forslag til, hvilke målere og hvilket system vandværket skal vælge til generalforsam-

lingen i 2023. 

 

Vandværket har revideret sin beredskabsplan og sin forretningsorden for be-

styrelsen. 

 

Vandværket har fået foretaget et sikkerhedstjek af sit IT, og vandværket skal 

have styrket sikkerheden. 

 

BNBO 

Odsherred kommune har udmeldt beskyttelsesområder for vandværkets fire 

boringer. Beskyttelsesområder berører marker tilhørende 4 landmænd, og beskyttelsen 

betyder, at der ikke må sprøjtes med pesticider på markerne i de udpegede områder. 

To bestyrelsesmedlemmer, Troels Tarpgaard og Raymond Skaarup havde i de-

cember måneder møde med de fire landmænd på hvis marker, der skal være beskyttel-

sesområder. Fra vandværkets vise ville vi gerne høre, hvad de fire landmænd har af 

ønsker om, hvad der skal ske med beskyttelsesområderne på deres marker, når de ikke 

længere må sprøjte med pesticider. 
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Bestyrelsen var indledningsvis indstillet på at indgå frivillige aftaler med de 

fire landmænd om beskyttelsesområderne og ikke mindst om de erstatninger, som 

vandværket skal betale til landmændene.  

 

Raymond Skaarup har i VIO regi og Troels Tarpgaard på et møde i Eskebjerg 

deltaget i møder om indgåelse af aftaler om BNBO. Mødet i Eskebjerg var et fælles-

møde for vandværker i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner. 

Vi ved, at også landboforeninger har holdt møder for landmænd. 

 

Det er ikke enkelt at indgå frivillige aftaler.  

Man kan argumentere for, at vandværkerne med en frivillig aftale får en op-

gave, som egentlig er en myndighedsopgave. Nu bliver det vandværket, som får an-

svar for, at aftalen bliver så detaljeret, at den beskriver og omfatter alle tænkelige for-

hold.  

Et par spørgsmål: Hvor lang tid skal en aftale gælde, og hvad skal der ske, når 

forholdene ændrer sig. Må landmanden overhovedet sprøjte sin mark, og da med 

hvilke midler. 

Det er en kompliceret opgave på forhånd at tage stilling til en masse spørgs-

mål, som vi måske endda ikke kan forudse, og en sådan opgave er et vandværks be-

styrelse vel ikke kompetent til at udføre. 

Hvis en aftale så er indgået, hvem skal så påse, at aftalen bliver overholdt. 

Hvis vandværket ser landmanden med en marksprøjte i et beskyttelsesområde, kan 

vandværket så forlange at få at vide, hvad der er i sprøjten, eller at få en prøve af ind-

holdet? Hvordan kan vandværket i det hele taget sikre sig bevis for, om en aftale bli-

ver holdt eller brudt?  

Vandværket kan ikke – som en kommune vil kunne – nedlægge et straks for-

bud mod kørsel / sprøjtning i et beskyttelsesområde. Hvordan kan vandværket i det 

hele taget reagere ved mistanke om overtrædelse af en aftale? 

 

Disse svære spørgsmål betyder, at bestyrelsen ikke længere tror, at det er for-

nuftigt at indgå frivillige aftaler om BNBO. Vi er dog ikke helt afvisende og hører 

gerne, hvad landmændene mener derom. Vi kunne f.eks. godt være med til at yde et 

tilskud til skovrejsning, hvis det måtte være aktuelt. 

 

Set fra landmændenes side er der andre spørgsmål, som der ved en frivillig af-

tale måtte skulle tages stilling til.  

Hvad ønsker landmændene, at der skal ske med de marker, som får beskyttel-

sesområder. Vil erstatninger kunne blive skattefrie, hvordan med de tilskudsordnin-

ger, som landmændene har, og hvad vil en rimelig erstatning være. 

 

Disse spørgsmål skal afklares, inden der eventuelt kan indgås frivillige aftaler 

med landmændene. 

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at arbejde vi-

dere med at afklare, hvad der vil være den bedste løsning, herunder at føre forhandlin-

ger med og om muligt afslutte aftaler med de fire landmænd, hvis det viser sig at være 

det mest hensigtsmæssige. 

 

Forhandlingerne skal være afsluttede inden udgangen af 2022. Er de ikke det, 

skal kommunen fastsætte erstatningernes størrelse. 

 

Vandfællesskabet i Odsherred (VIO) 

 VIO i 2021 haft en beskeden aktivitet på grund af COVID-19 pandemien. 
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 Senest har der været repræsentantskabsmøde i slutningen af marts 2022 

 

Budget og regnskab 

Bestyrelsen har i efteråret 2021 lagt et budget for 2022. Det vil kassereren 

komme ind på. 

 

Vandværket har fra 2021 et regnskabsår som følger kalenderåret. 

Regnskabet for 2021 viser en overdækning / driftsoverskud på ca. 550.000 kr., 

som skal bruges til at finansiere planlagte investeringer og forventede, endnu ukendte 

udgifter til BNBO. 

Vandværket skal som nævnt inden for de kommende år betale erstatninger for 

en udvidet beskyttelse af vore boringer (BNBO). Vi kender endnu ikke størrelsen af 

de beløb, som vi skal betale.  

  

Bestyrelsens øvrige arbejde 

 

Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen har i beretningsperioden holdt de planlagte møder, og møderne 

kan nu igen holdes på vandværket.  

 

Hjemmesiden 

Bestyrelsen bestræber sig på at holde vandværkets hjemmeside opdateret.  

Bestyrelsen modtaget fortsat gerne forslag til forbedring af hjemmesiden. 

Hjemmeside hedder www.nyrupvand.nu  

 

Logo 

Vandværkets logo er opdateret, så det har opdaterede oplysninger, men i øvrigt 

ligner sig selv. 

 

Og hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

 

På bestyrelsens vegne 

Svend Erik Hansen 

 

 

  

http://www.nyrupvand.nu/
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Vandforbrug og spild de seneste 5 år 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Oppum-

pet vand 

i m3 

91.457 96.408 102.289 90.729 109.759 106.399 

Udpum-

pet vand 

i m3 

90.762 93.504 98.209 89.754 105.048 103.697 

Solgt 

vand i 

m3 

83.642 86.671 84.790 83.581 98.385 96.640 

Spild i 

m3 

7.120 6.833 13.419 4.917 6.663 7.057 

Spild i % 7,84 7,31 13,66 5,64 6,34 6,80 

 


