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Pressemeddelelse

Tønder Forsyning bygger (næsten) nyt
vandværk i Tønder
Nu skal det være! Et renoveringsprojekt som fremtidssikrer vandkvaliteten er i fuld
gang. Løgumkloster vandværk renoveres i øjeblikket, Højer følger senere i år – og
her og nu gælder det vandforsyningen for flere end 9000 husstande i et område, der
dækker den gamle Tønder Kommune. Lokale håndværkere inddrages i projektet.
”I denne uge tager vi første spadestik til renoveringen af Tønder Vandværk, og det er så omfattende, at man vist godt kan tillade sig at sige, at borgerne i Tønder og omegn får et nyt
vandværk”, siger direktør for Tønder Forsyning, Bo K. Ludvigsen. Projektet sker i forlængelse
en større gennemgang af hele vandforsyningen i Tønder Kommune. Her renoverer man i øjeblikket i Løgumkloster, senere på året bliver det Højer, men her og nu er turen kommet til
Tønder.
Fokus: vandkvalitet – og -forsyning
Tønder Forsyning står for fire vandforsyningsanlæg, der leverer rent drikkevand til Højer by og
omegn, Tønder by og omegn, Løgumkloster by og omegn og Rømø, som forsynes med vand
fra vandværket i Skærbæk. Hvert år løber der mere end 2 millioner m3 vand igennem til godt
9000 husstande, og efter en lang periode med et faldende vandforbrug i Danmark er man nu
begyndt at se en svag stigning fra år til år. Det medfører, at kravene til forsyningsevne og forsyningssikkerhed hos vandværkerne øges. I dag kan Tønder Forsyning opfylde de eksisterende
behov, men med et ønske om at være på forkant og kunne klare fremtidige krav er tiden inde
til den omfattende renovering.
Baggrunden for renoveringen skal findes i en strukturanalyse, der blev gennemført i 2009 for
den offentlige vandforsyning i hele kommunen. Analysen indebar en tilbundsgående teknisk
gennemgang og tilstandsvurdering af de eksisterende kildepladser, vandværker og ledningsnet. ”Vi har store visioner for vandforsyningen i vores kommune. I strukturanalysen satte man
fokus på nogle konkrete initiativer, der muliggjorde modernisering og udbygning af de eksisterende anlæg, og det er dem, vi er gået i gang med nu”, fortæller Bo K. Ludvigsen.
En investering i lokalmiljøet
Den samlede investering i renoveringen af Tønder Vandværk er fastsat til ca. 20 millioner kroner, men der er tale om en investering, der forbliver i lokalmiljøet. Renoveringsarbejdet er blevet udliciteret til totalentreprenøren Fr. Dahlgaard A/S, og denne har valgt at udlicitere opgaver til lokale håndværkere. Driftschef John Pies Christiansen Tønder Forsyning glæder sig over,
at den store renovering bidrager til vækst i lokalmiljøet. ”Det er rigtigt positivt, at renoveringen medfører arbejde til en række af de lokale håndværksmestre, og på den måde får det store arbejde en yderligere forankring i nærmiljøet”. I forbindelse med den omfattende renovering vil man både trække på lokale murere, elektrikere, tømrere, nedbrydere, malere m.fl.
Det (næsten) nye vandværk forventes klar ved årsskiftet.
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Tønder Forsyning A/S

FAKTA:
Renoveringen af Tønder Vandværk er blot et ud af flere renoveringsprojekter, der gennemføres
i perioden 2009-2013 for at fremtidssikre vandforsyning og –kvalitet i Tønder Kommune.

Billedtekster til de to medsendte billeder:
Administrerende direktør Bo K. Ludvigsen og driftschef John Pies Christiansen (th).
Tønder vandværk skal renoveres for omkring 20 millioner kroner og det er lokale håndværkere
der skal udføre opgaven.
Billeder medsendt:
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