
Beretning 2020 Toftlund Vandværk 

Generalforsamlingen blev i 2020 udskudt på ubestemt tid. Og blev først afholdt den 10. august 

2020. På daværende tidspunkt var der nok ikke mange der tænkte, at det ville blive gentaget i 2021.  

Men vi har atter i år været nødsaget til at rykke generalforsamlingen, men håber at samfundet 

snarlig er normaliseret også på dette punkt. 

I 2019 fik ikke kommunale vandværker mulighed for at udtræde af store dele af vandsektorloven. 

Bestyrelsen forslag om udtrædelse af vandsektorloven blev fremlagt på generalforsamlingen  og 

den ekstraordinære generalforsamling i 2020 med det resultat at Toftlund Vandværk er udtrådt af 

store dele af Vandsektorloven, hvilket letter vores administrative opgaver og mindsker vores 

revisorudgift. 

Formålet med Vandsektorloven er  

Formål og anvendelsesområde 

§ 1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er 
gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige, stabile priser for forbrugerne og samtidig understøtter 
innovativ udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Loven skal endvidere 
medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, 
som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen. 

 

En udtrædelse af dele af vandsektorloven betyder ikke noget i forhold til vandkvalitet og sikkerhed, 

udtrædelse vil bevirke en mindre revisorudgift. Dette forhold sammenholdt med et regnskab der er 

meget fornuftig. Har bevirket at vi ændret lidt i vores tilslutningspriser for landzone. Vi har nedsat 

prisen således at uanset om det er land eller by så koster tilslutningen det samme, og håber så at 

der er flere der ønsker at tilslutte sig til vandforsyning fra Toftlund Vandværk. 

 

Selve vandprisen er igen i år holdt uændret på 0,438 øre /liter   som dog efter skat og 

afledningsafgifter løber op i 5,7 øre/liter. 

Vandpriserne kan ses i takstbladet og priserne skal hvert år godkendes af kommunen. 

Takstbladet er sammen med Vandværket regulativ og vedtægter det administrativ grundlag for 

driften af  Vandværket  .  

I regulativet fastsættes grundlaget for opkrævning ,betaling , ejerskab, stikledninger ,målere  og 

mm 

Bestyrelsen har i 2020 arbejdet på at lave et nyt regulativ til erstatning for det gældende regulativ 

fra 1996. Regulativet er næsten færdigt og mangler stort set kun en godkendelse af 

Kommunalbestyrelsen. I det nye regulativ indgår alt fra det gamle + en del mere præcise 

formuleringer og opdatering af love o.lign. 

Som det er nævnt de seneste år har Vandværket skiftet til en nyere og tidssvarende vandmåler.  De 

sidste forbruger fik de nye målere i 1. kvartal 2020.  



2133 stk. er der installeret og  knap 1800 aflæses automatisk via opsatte antenner  og så er der ca 

380 som aflæses via forbi kørsel i bil en gang pr mdr. 

Vandmåler giver alarm når målerne ikke har stået stille i  et tidsrum på 24 timer – alarmen kan ses 

ved aflæsning og vandværket kontakter så de forbrugere , hvor der er en alarm.  Der er ca, 1000 

læk-alarmer på årsbasis, Et læk der opdages i tide kan spare forbrugeren for mange penge og 

ærgrelser. 

 

Det er godt med alarmer ved vandspild ikke kun for at spare på forbrugernes penge, men også fordi 

vores vand simpelthen er for godt til at hælde ud utilsigtet. Kvaliteten af vores drikkevand er helt i 

top og vi har meget fine vandprøver.  

Det er jo ikke kun ved forbrugeren der kan være spild ( det er  jo trods alt spild vandværket for 

betaling for). Ledningsbrud og sivende utætheder er noget der kan give stort vandspild og 

udfordringer. Regulære brud opdages hurtigt så her er skaden normalt begrænset, men ved mindre 

utætheder er det ofte en tilfældighed der gør at det opdages.   

Vandværkets samlede vandspild udgjorde i 2020 13.022 m³ -  det lyder af meget men ud af en 

udpumpet mængde på 492.151 m³ er det reelt kun et spild på 2,7 %,  

Vandværket arbejder målrettet med at forny de ældste vandledninger og de typer som 

erfaringsmæssigt kan give anledning til utætheder.  Vandværket tilstræber at udskifte vandledning i 

de områder, hvor der i forvejen skal graves, det kan være ved udskiftning af fjernvarmerør eller 

udskiftning af fliser/belægning. Ofte er der lidt at spare ved at være 2 eller flere om opgaven, og 

forbrugerne oplever så forhåbentlig ikke, at arealet gentagne gange opgraves inden for få år. 

Vandværket oplever, at der er stor velvillighed fra Toftlund Fjernvarme  og Tønder Kommune om 

dette samarbejde. 

Ved konstant at have et ledningsnet i god stand, mindskes udgifterne til reparation , så det gælder 

kort og godt om at holde en vandpris der muliggør at vandværket kan  renovere ledningsnettet så vi 

både nu og i fremtiden har et komplet  moderne forsyningsanlæg lige fra den dybeste boring og ud 

til forbrugerne . 

 

Det fælles ønske om at Toftlund Vandværk skal være tiptop i stand med udstyr til at imødekomme 

de udfordringer der løbende dukker op, er det der i bestyrelsen giver basis for et godt samarbejde . 

Når målet er klart er samarbejdet nemt. Og jeg vil takke bestyrelsen for det gode samarbejde også i 

2020 

Vandværkets faste medarbejder Bent og Kirsten er det som i daglig tale her i coronatiden er blevet 

det vi kalder frontpersonale – forbrugernes første kontakt med Vandværket. Med kun 2 

medarbejder er frontpersonalet dog også dem der står for alt i den daglige drift af vandværket , og 

det vil være passende at slutte af med en stor tak for Bent og Kirsten´s store engagement, ideer  og 

fleksibilitet i forbindelse driften af Toftlundvandværk  

 


