Beretning 2019 Toftlund Vandværk
På mange måder ligner vandværkets drift 2019 meget 2018 . Der er i år heller ikke
foretaget store enkeltstående investeringer. Det har været et godt og stabilt
vandværksår, hvor der til vores xxx an tal forbrugere er udpumpet en vandmængde
på xxxx xxx m³ , der er ikke nogen byggeboom i Toftlund men vi har dog lavet 8 nye
tilslutninger i 2019.
. Vandprisen er uændret på 4,38 kr pr. m³ for et forbrug op til 3000 m³. eller under
0,5 øre pr liter. Der er så lidt vandskat på 8 kr /m³ til staten - vandaflednings bidrag
på 45 kr m ³ til Tønder forsyning -samlet betyder det at literprisen løber op i 5,7 øre.
Stadig er det billigt for en liter superdrikkevand der tappes direkte fra hanen.
Det bringer os så direkte til drikkevandskvaliteten. Toftlund er så heldig, at der langt
under byen og opland i en dybde på ca. 150 meter findes et særdeles stort og godt
vandmagasin- Ribe-formationen. Selv om der er meget vand er det vigtigt at passe
på vandet. Toftlund Vandværk besluttede i 2018 at værket ville betale for lukning af
gammel vandboring når en ny forbruger med egen boring blev forbruger ved
Toftlund Vandværk. Vi har nu været med til at lukke et par boringer og dermed
sikret disse steder mod at der via gammel boring kommer forurening ned i de
vandførende lag.
Folketinget har i forlængelse af Pesticid-strategien 2017-21 vedtaget tillægsaftale
om Boringsnære Beskyttelsesområder BNBO. Det betyder at kommunerne inden
udgangen af 2022 skal vurdere risikoen for forurening med pesticider fra
erhvervsmæssig anvendelse i BNBO. Det er bestyrelsens vurdering at det ikke vil få
indflydelse på vores boringer men der kan alligevel godt komme nogle udgifter i
forbindelse med denne kortlægning idet det er vandværkerne, der skal betale en
evt. erstatning til landmænd der evt. ikke kan dyrke jorden som hidtil.
Toftlund Vandværk har som nævnt heldigvis ingen problemer med vandkvaliteten
og der bliver løbende udtaget vandprøver til analyse – i 2019 er alle vandprøver
godkendte og der er stor margin til grænseværdierne for alle de stoffer der
undersøges for. Analyseresultater kan ses på vores hjemmeside.

Der er i bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling, derudover
er der ca. hver 3. uge et mandagsmøde på vandværket Hvor stort og småt vedr.
driften vendes med vandværkets ansatte og de bestyrelsesmedlemmer der har lyst
og mulighed for at deltage.
Toftlund Vandværk har i maj deltaget i Generalforsamlingen i Danske Vandværker
Region Syd , Og har i oktober deltaget i Vandmesse i Fredericia – et sted hvor det er
muligt at se det nyeste indenfor vandværker og mulighed for at få en snak med
vores leverandører. En vigtig dag hvor man få inspiration til nye tiltag eller bare
konstatere at ”vores Vandværk er nu ikke så ringe endda”
Toftlund Vandværk deltager aktiv i Tønder Vandråd som er et råd bestående af
næsten alle 27 vandværker i Tønder Kommune. Vandrådet arrangere relevante
foredrag og styrker samarbejdet mellem vandværkerne indbyrdes og samarbejdet
med Tønder Kommune som er tilsynsmyndigheden for vandværkerne. Der er pt 2
mindre vandværker som p.t. ikke er med i Vandrådet . Et af de mere praktiske
emner der har været drøftet er erfaringer med nye elektroniske vandmåler med
mulighed for fjernaflæsning.
Toftlund Vandværk har i 2019 afsluttet udskiftningen af vores vandmålere i hele
Toftlund By men mangler ca. 200 målere i landzone., Vi har nu nogen af de bedst
fungerende målere med et tilhørende fjernaflæsningssystem. Systemet gør det
muligt at opdage læk eller utilsigtet vandspild ved forbrugeren. Står måleren ikke
stille i løbet af en 24 timers periode vil der komme en alarm til værket. Ved en
alarm bliver ejendommens ejer kontaktet og informeret om at der sandsynligvis er
en fejl i vandinstallation. Der er allerede en del, der haft glæde af dette og som har
sparet en del penge. Selve aflæsningen sker som fjernaflæsning via 3 antenner der
er placeret rundt i Toftlund, herudover kan der suppleres med aflæsning fra bil når
man kører forbi installationen – dette gælder for de spredte ejendomme i landzone.

Der er i Tidligere beretninger talt noget om vandsektorloven og alle dens
herligheder. Men nu er der mulighed for at udtræde af loven. Loven har siden 2007
bundet vandværker med en udpumpet vandmængde over 200000 m³ til en lang
række krav – nogle fornuftige andre besværlige. Som det fremgår af dagsorden har
bestyrelsen fremsat forslag til at Toftlund Vandværk udtræder af Vandsektorloven,
jeg vil derfor ikke på nuværende tidspunkt sige så meget om dette udover at der nu

er Generalforsamlingen der kan beslutte om Toftlund Vandværk skal udtræde af
Vandsektorloven.

Som nævnt er Toftlund vandværk over de senere år blevet opgraderet og
moderniseret så vi står nu med et helt tidssvarende vandværk. Vi ønsker at værket
konstant skal være tidssvarende og i særdeles god stand – så der altid vedligehold
og udskiftninger der skal foretages.
Der er dog forsat også nogle andre forhold der stadig kan forbedres , det er
etablering af ekstra boring som er beliggende i passende afstand fra de eksisterende
boringer, det er ikke noget akut behov, men en ekstra boring vil kunne hæve
forsyningssikkerheden. Samtidig er vi bevidste om at en stor del af ledningsnettet
ikke er af helt ny dato. Vi arbejder derfor på en renoveringsplan, hvor vi vil udskifte
de ældste og de ringeste ledningsstræk. Der er omkostningstungt at udskifte
ledningsnettet , - men det er også dyrt at udskifte enkeltstående stophaner - så
derfor skal vi i gang inden der bliver strengt nødvendigt. -Vi arbejder på planlægning
, så der i samarbejde kan laves gravearbejde sammen fjernvarmen, Tønder
Forsyning. Tønder Kommune og andre der skal grave . Der ikke altid nemt eller
muligt at koordinere disse anlægsarbejder – men når det lykkes er der penge at
spare for alle parter.

Der kommer løbende ny lovgivning og vores vandværksbestyrer Bent Lund og
bogholder Kirsten Johansen følger lovgivningen tæt og deltager i relevante kurser
for at være opdateret således at Toftlund Vandværk opfylder alle forhold vedr.
levering af drikkevand til vores forbrugere. Bestyrelsen sætter stor pris på Bent
Lunds og Kirsten Johansen fleksibilitet og entusiasme der er med til at Toftlund
Vandværk fremstår som et flot og veldrevet vandværk.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og de ansatte for det gode samarbejde i 2019, hvor
alle har bidraget til at vi sammen har fundet gode løsninger på de problemstillinger
der været drøftet i bestyrelsen.

