
Generalforsamling 2021

Vi har haft et travlt år

Der er taget temmelig mange vandprøver, så vi er sikker 
på at vi overholder grænse værdierne.
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Boring 1 – inde på marken

Er forurenet, med det vi kalder BAM som en fælles betegnelse

Dichlorbenzamid og dimethylsulfamid

De fastsatte grænser er politisk bestemt – dispensation til 12 
februar 2022

Vi bruger lidt og blander med Boring 3

Regionen er gå ind i sagen, men intet svar endnu



Generalforsamling 2021

Boring 3 – tæt på vejen

Flourid over grænseværdi – ingen dispensation

Hævning af pumpe i boringen

Kan næsten klare vort forbrug – link til Strøby Egede 
nødforsyning

Vandspejl bliver overvåget
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På sidste generalforsamling 

Mandat til at undersøger hvor vi kunne få en ny boring

Vi har brugt ingeniørfirmaet Krüger til at hjælpe os med at få lokaliser 
et muligt boringssted

Vi har i årsrapporten gengivet konklusion som var ret nedslående

Magleby skovens udkant

Vandstrømning Usikkerhed

Lang råvandsledning den gamle duer ikke
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• På generalforsamling 2020 blev vi opfordret til at undersøge 
muligheden for filtrering

• Kulfilterforsøg februar – april 2021 i samarbejde med 
ingeniørfirmaet Krüger

• Møde med Strøby Kommune  - kovending

• Ansøgning om kulfilter

• Strøby Egede har selv problemer
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• BNBO

• Vi har to boringer med hver et areal på ca 2.1 hektar

• Kendelse i Beder kr 110.000 pr hektar 11 juni

• Landmænd indgår ikke aftale uden t konsulent er med

• Generalforsamling i Region Øst – med focus på BNBO

• Andre muligheder end et stor erstatningsbeløb

• Stevns Kommune 3 juni alene pesticider.
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Vandspild

• 2019                 9.909 m3    22,5%

• 1. halvår 2020   8.902 m3 

• 2. halvår 2021   2.179 m3

• 2020 i alt          11.081 m3  23,0%
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Fremtiden

• Udskiftning af rør

• Optagelse af lån



Generalforsamling 2021

Fremtiden

• Udskiftning af rør
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• Forslag fra Bestyrelsen 

• Permanet kulfiltrering af råvand boring 1.

• Anlægssum ca tkr 700 og drift på tkr 80 årligt
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Hvad er der af muligheder

1. Ny boring

2. Køb 15.000 af Strøby Egede Vandværk

3. Fusion med Strøby Egede Vand værk

4. Kulfiltrering, med en tro på at det blivere renere
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Investering - drift

1. Ny boring  ca 2.275 mio kr årligdrift omk tkr 145 merpris pr m3 4,25

2. Køb 15.000 af Strøby Egede Vandværk inv tkr 800 drift tkr 205 
merpris ca 6,06 pr m3

3. Fusion med Strøby Egede Vand værk, merpris ca 5,00 usikkerhed

4. Kulfiltrering, med en tro på at det blivere renere inv tkr 700, drift 
omk tkr 80 merpris pr m3 kr 4,10.


