
   

Bestyrelsens beretning for Mosebølle Vandværk 2019/ 2020 
 

Levering af vand fra NK-Forsyning, Næstved, fungerer fint. Der har ikke været afbrydelse af 

vandforsyningen fra NK’s side i det forløbne år. 

 

Pris pr. m3 vand er pr. 1/1 2020 kr. 18,59, fordelt på følgende måde: 

Til NK-Forsyning kr. 7,48, til msbvand kr. 1,02, statsafgift kr. 6,37, moms kr. 3,72. 

 

Hårdhedsgraden af vandet er 17dH. 

Der anbefales en temperatur på 55 gr. C i varmtvandsbeholderen for at undgå kalkudfældning. 

 

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, og har derudover kommunikeret en hel del via e-mail. 

 

Vandanalyse: 

Ud fra en ny drikkevandsbekendtgørelse (Bek. 1070) om vandkvalitet, har Faxe kommune tilsendt os 

et vandanalyse kontrolprogram for Mosebølle distributionsvandværk. Vandanalysen skal fremover 

udføres fra et indendørs aftapningssted en gang om året. Ifølge bekendtgørelsen skal der vælges 3 

forskellige adresser, som skiftevis skal bruges som analysested, hvilket er gjort. 

Analyserne udføres af vandanalysefirmaet ALS. 

 

Ledningsbrud: 

I det forløbne år har der været 3 ledningsbrud på vandværkssiden (Tjørnevænget, Fjordvej og 

Digestykket). Bruddet på Digestykket er fundet og repareret i april 2020 og udgiften indgår i 

regnskabet for 2020/21. Bruddet på Tjørnevænget, blev vi informeret om af en opmærksom nabo, da 

vand piblede op af jorden. 

Ifølge vore målinger var vi opmærksom på, at vandspildet var forhøjet og kiggede derfor dagligt 

efter brud, men på Fjordvej og Digestykket tog det sin tid at opdage, da der ikke var synlige 

overfladetegn på lækage. På vores daglige ture i området blev disse lækager dog til slut lokaliseret 

ved at vand endelig viste sig på jordoverfladen. 

Når vi får en advarsel om et højt vandforbrug fra NK-Forsyning, kører vi ud og foretager en semi-

automatisk aflæsning af vandmålerne på hele Mosebølle Vandværks distributionsnet. Aflæsningen 

viste f.eks. d. 28. juli et stort forbrug på Ternevej og ved nærmere undersøgelse fandt vi en sprængt 

vandslange ved husets udendørs vandhane.  

 

Vedligeholdelse:  

8 defekte håndtag/kugleventiler er udskiftet af en VVS installatør. 

Derudover foretager vandværkspasser Hugo løbende udskiftninger/ reparationer/ vedligeholdelse i 

årets løb. 

 

Nedlæggelse af Mosebølle Vandværk: 

Med hensyn til spørgsmålet fra generalforsamlingen 2018 om nedlæggelse af vandværksbestyrelsen 

og i stedet blive overtaget af NK-Forsyning, har vi forhørt os, om NK-Forsyning kunne have 

interesse i at overtage Mosebølle Vandværk. Undervejs i processen er vi blevet orienteret om, at det 

ville blive dyrt og serviceniveauet ville blive meget lavt, da der ikke er mandskab nok. Sidste år 

sagde NK-Forsyning nej til overtagelse af et andet vandværk, da indtægterne ikke måler sig med de 

påløbne udgifter. Eksempelvis vil NK-Forsyning ved overtagelse nok forbeholde sig retten til at 

kræve et nyt ledningsnet. Vi afventer modtagelsen af et konkret tilbud. 

 



 

Skattepligt for vandværker: 

Folketinget har i januar 2020 vedtaget en lov om skattepligt for vandværker. 

Distributionsvandværker der udpumper mindre end 200.000m3 vand om året fritages for skat og da 

Mosebølle Vandværk blot udpumper ca. 7000m3 om året, er vi fritaget for skat. 

 

Om regnskabet: 

Regnskabet for 2019/20 viser jfr. side 5 og 7 et underskud på 15.750 kr. 

I omkostningerne indgår 2 ledningsbrud og arbejde med en målerbrønd med omkostninger der svarer 

til et brud. Resultatet ville have været tæt på 0 ved 2 brud. 

I det kommende år er 2 af vores investeringer færdigafskrevet og afskrivningerne vil falde med 

34.000 kr., som giver mulighed for yderligere reparationer på ledningsnettet. 

 

 

God sommer til alle ønskes af bestyrelsen 


