Beretning for 2012
(Det talte ord gælder)

Indledning
Endnu et år er lagt bag os, nemlig 2012, og vi benytter chancen for at stoppe op og fortælle vores
forbrugere lidt om, hvad det forgangne år har bragt os. Som altid, fristes jeg til at sige, har 2012
været et travlt år for vandværkets bestyrelse. Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder, deltaget i
vandrådssamarbejde (ved vores kasserer Gert Bigum), været på vandværksudstilling i Roskilde,
udarbejdet informationsfolder samt deltaget i møder med vores samarbejdspartnere. Endvidere
brugte drengene i bestyrelsen en lørdag her i januar på et kursus afholdt af vores
interesseorganisation FVD Øst. Udover alt dette, så er der den normale drift af et vandværk af vores
størrelse, som alt sammen er arbejde der skal udføres ved siden af vores fuldtidscivile jobs.

Følgende emner vil indgå i beretningen for 2012:

antallet af forbrugere
udvikling i vandforbruget
vandkvalitet
renovering af vandværk
ledningsrenovering
vandsektorlov
årsberetning om internt overvågningsprogram
økonomi og takster
vandværkets hjemmeside og sms-varsling
fremtiden
afsluttende bemærkninger

Antallet af forbrugere

Vandværket har de sidste år ligget meget stabilt mht. antallet af forbrugere. Der har dog i det
forgangne år været 2 nye tilslutninger. Vi har således fået en ny forbruger på Fællesejevej, og så er
der (eller bliver) der etableret et vandstik til kanoudlejningen der hidtil har holdt til i Slusehuset ved
Susåen. Vandværket består således i dag af 1854 målerforbrugere, som omfatter 2453
forbrugsenheder, primært boliger samt nogle få institutioner og erhvervsforbrugere.
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Udvikling i vandforbruget

Punktet omkring udvikling af vandforbruget er jo et fast punkt i formandens beretning, og det er et
positivt træk at vores forbrugere bruger mindre vand. For 10 år siden, i 2001, udpumpede vi ca. 295
tm3 vand, hvilket også er den største udpumpning vi har haft de sidste 10 år. I 2012 var
udpumpningen ca. 241 tm3. Vi har altså over en 10-års periode reduceret vores udpumpning med
knapt 18 % selvom vi i sammen periode har fået flere forbrugere.

I de 9 år jeg har aflagt beretning, har punktet omkring udvikling i vandforbruget båret præg af lidt
ærgrelse fra formandens side omkring det vandspild som vandværket har. I 2012 har vi også haft et
vandspild, hvilket har indflydelse på den ”vandskat” vi skal betale til SKAT. Det er nemlig således
at for den del af vandværkets vandspild der overstiger 10 % skal vi betale en afgift til staten.
Af de ca. 241 tm3 vi pumpede ud fra vandværket i 2012, har vore forbrugere købt lidt over 215 tm3.
Vi mister altså godt 26 tm3, eller knapt 11 % undervejs. Det er dog det mindste spild vi til dato har
oplevet i vandværket. Og meget tæt på de max. 10 % spild vi må have.

Dette tab har for 2012 betydet en ekstraordinær udgift til SKAT på ca. 12 tkr., hvilket altså er et af
de laveste beløb i forhold til sammenlignelige år. Det kan i den forbindelse nævnes, at den mindre
udgift er opnået samtidig med at taksten pr. m³ et steget fra 5 kr. pr. m³, som den har været siden
1998, til 5,90 kr. (og taksten vil stige yderligere de kommende år). Det er meget tilfredsstillende at
vi har fået nedbragt dette vandspild, og det er vores håb at dette ”lille” spild fastholdes eller bliver
mindre. Lille skal måske sætte i citationstegn, da det trods alt 26.000.000 liter vand vi ikke kan
forklare, hvor bliver af. Men at det er en positiv retning kan ingen være uenig i.

Vandkvalitet

Vores vand, både råvand og drikkevand analyseres jævnligt i henhold til et analyseprogram fastsat
af de offentlige myndigheder.

Vandet undersøges for en lang række stoffer og bakterier mv. Analyserne foretages af Eurofins.
Analyseresultaterne sendes til vandværket, tilsynsmyndighederne og embedslægen. Vi offentliggør
analyseresultaterne på vandværkets hjemmeside. Hvis forbrugerne ønsker en kopi af
analyserapporten, kan vedkommende rette henvendelse til undertegnede. Endvidere får vi
automatisk besked pr. sms, hvis der er overskridelse på væsentlige parametre.
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Vores vand er godt og ligger indenfor de grænser der testes efter. I det sidste års tid har der været
nogle mindre overskridelser på turbiditeten, hvilket er et udtryk for vandets klarhed. Jeg vil dog
godt sætte en fed streg under, at OVERSKRIDELSEN IKKE ER FORBUNDET MED NOGEN
SUNDHEDSRISIKO!

Vi har analyserapporterne på dagsorden på bestyrelsesmøderne, og vi har beredskabsplan for,
hvordan vi skal agere ved en evt. overskridelse af en kritisk værdi. Endelig har vi også en
nødforsyningsledning fra NK VAND (det der tidligere var den kommunale vandforsyning). Vi har
derfor relativt hurtigt mulighed for at koble vores eget vandværk fra såfremt der skulle ske en
overskridelse af en kritisk værdi.

Der har igen i det forgangne år været mange historier om forureninger og kogepåbud rundt omkring
på vandværkerne i Danmark. I de sidste par år har der været en del historier fremme om
rentvandstanke der var potentielle forureningskilder. Som jeg sagde sidste år, kan jeg berolige vores
forbrugere med, at vi har helt styr på vores rentvandstank. Den blev kigget efter i 2005, og er blevet
undersøgt igen i 2011 i forbindelse med ombygningen af vandværket. Og den var i rigtig god stand!

I øvrigt kan jeg oplyse at vi netop i denne tid har vores udtagning af analyser osv. i udbud hos 3
analysefirmaer. Vandværket har modtaget en ny kontrolplan der er gældende for 2013-2017, så det
er et godt tidspunkt at få vurderet om det er det rigtige analysefirma vi har inde i folden. Der er
allerede nu noget der tyder på, at vi skal have en dialog med myndighederne omkring den nye
kontrolplan, da én af de firmaer vi har bedt om tilbud fra, har været meget vågne i forhold til, om
kontrolplanen er rigtig.

Det er planen at vi på vores førstkommende bestyrelsesmøde 5. marts vælger laboratorium.

Renovering af vandværk
Nu jeg nævnte ombygningen på vandværket så lad mig fortsætte beretningen med at fortælle om
dette. Lad mig nævne, hvad der er lavet de sidste par år på vandværket.

Det gamle vandværk der stod på hjørnet af Møllevej og Fodbygårdsvej er blevet jævnet med jorden
ligesom de gamle boringer er blevet fjernet. Hele udenomsarealet er blevet ”shinet” gevaldigt op.
Der er nu græs i hele arealet. Vi har fået sat hegn op, rettet flisegangen til, og fået udliciteret
opgaven med den udvendige vedligeholdelse af grunden.
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Samtidig er murværket på den eksisterende vandværksbygning også blevet frisket gevaldigt op. I
tårnet er lufthullerne blevet muret til, og vi har nu kontrolleret luftskifte indover iltningstrappen.
Herudover har vi fået sat vinduespartier op foran vores filtre, også noget der er med til at sikre mod
potentielle forureningskilder. Vores eksisterende kontor er blevet nedlagt og istandsat således at vi
kan have arkivplads i dette rum. Endelig er der foretaget en stor ombygning af vores gamle
hydroforrum. Vi har således fået etableret kontor- og mødelokale, redskabsrum samt toilet i dette
rum. Det er nogle rum som vi for alvor har haft glæde af, og hele bygningen bliver nu udnyttet langt
mere effektivt.
Som varskoet på sidste års generalforsamling, holdte vi 22. september ”åbent hus”, hvor vi
præsenterede vores ”nye omgivelser”.

Vi har som for så meget andet, også en plan for den indvendige vedligeholdelse/rengøring, så der
altid er rent og pænt at komme på vandværket. Alle disse ting har selvfølgelig kostet nogle penge,
men ikke mere end det har kunnet holdes inden for budgettet.

Ledningsrenovering
Som det formentlig er de fleste af jer bekendt, har vi i nu snart et halvt år sammen med NK
Spildevand været i gang med en større ledningsrenovering ”her uden for døren”. Jeppe Aakjærsvej,
Ingemannsvej, Kaj Munks Vej og Grundtvigsvej er det vi taler om. NK Spildevand skulle lægge
nogle større kloakledninger, og efter en henvendelse til os, var der ikke nogen tvivl i bestyrelsen
om, at vi burde benytte lejligheden til at få skiftet vores ledninger også.

Det er blevet til et projekt til et par millioner for vandværket. Vi har planlagt dette meget grundigt,
ud fra de tidsplaner der var aftalt med entreprenøren til at starte med. Vi holdte møder med vores
bank, vores smed osv. Vi lavede informationsskrivelser, kort sagt vi var bare klar.

Jeg er selv ansat i det offentlige og får tit skudt i skoene, at vi ikke kan finde ud af at overholde
tidsfrister og økonomien sprænger. Lad mig bare tørt konstaterer at det heller ikke, er alle private
aktører der kan dette . Arbejdet har været voldsomt forsinket, men nu kan vi da snart se en ende
på det. Det har krævet stor tålmodighed for både vores smed, men ikke mindst vores forbrugere på
de nævnte veje. Men et gammelt ordsprog siger, at ”det skal være skidt før det bliver godt”.
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Sammen med udskiftningen af ledningen forrige år på Solvej, er der ingen tvivl om at dette her har
en positiv effekt på vores vandspild. Det er nogle af vores ældste ledninger vi har fat i.

Vandsektorlov
Lille Næstved Vandværk blev pr. 1. januar 2010 omfattet af vandsektorloven.

Jeg vil ikke i år bruge så mange kræfter på at tale vandsektorloven. Den er kommet for at blive, i
det der slet ikke er nogen forståelser for at løfte os ”små” vandværker ud af lovgivningen. Dog er
der lavet en ny bekendtgørelse, der giver et antal vandværker mulighed for at få fastsat et prisloft
gældende for 4 år. Sandheden om disse justeringer er imidlertid, at ingen af de vandværker der er
omfattet af vandsektorloven i dag, har taget imod disse justeringer….simpelthen fordi der ikke var
tale om en reel besparelse af tid eller penge. Jeg skal ikke her trætte jer med, hvad det konkret gik
ud på.

Men som en del af bestyrelsens beretning, indeholdes der et afsnit omkring vandværkets interne
overvågningsprogram.

Årsberetning om internt overvågningsprogram
I forbindelse med at Lille Næstved Vandværk er blevet omfattet af reglerne i vandsektorloven er
vandværket blevet forpligtet til at have et program for intern overvågning.

Programmet skal overordnet sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår, således at vandværket ved
aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller
interessenters interesser.

De overordnede krav til overvågningsprogrammet er fastsat i vandsektorloven og disse krav er
udmøntet af Miljøministeren i en bekendtgørelse om program for vandselskabers interne
overvågning.

Overvågningsprogrammet og kontrollen med dets gennemførelse i det forløbne år offentliggøres på
vandværkets hjemmeside i en årsberetning. Overvågningsprogrammets etablering og overholdelse
kontrolleres af vandværkets eksterne revisor, som afgiver erklæring herom i overensstemmelse med
Forsyningssekretariatets revisionsinstruks af 13. juli 2010. Årsberetningen indsendes til
Forsyningssekretariatet senest den 1. maj det følgende år.
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Det er vandværkets formand, der er ansvarlig for det interne overvågningsprogram. Der er etableret
en mappe med samtlige indgåede aftaler. Oversigt over indgåede aftaler vedlægges
overvågningsprogrammet som bilag. Bilaget er internt til bestyrelsens brug. Mappen med skriftlige
aftaler opbevares hos den overvågningsansvarlige kontaktperson (formanden).

Alle regninger påtegnes af vandværkets formand forud for betaling. Inden påtegning undersøges om
pris og vilkår er i overensstemmelse med eventuel indgået aftale. Formanden og kassereren har
etableret en procedure for at regningerne bliver anvist til betaling inden de betales af kassereren.

På

baggrund

af

dette

kan

formanden

konstatere,

at

hensigterne

med

det

interne

overvågningsprogram samt de ting der er iværksat overholdes.

Økonomi og takster
Bestyrelsen fremlægger i dag et regnskab der udviser et overskud på knapt 200 tkr. Sidste år udviste
et overskud på knapt 32 tkr. Vandværkets kasserer Gert Bigum vil efter mig komme med en
grundigere gennemgang af regnskabet, og jeg skal derfor ikke komme yderligere ind på det her.
Dog vil jeg da gerne fremhæve, at selvom vi sidste år nedsatte prisen med 25 øre/kubikmeter, og
selvom vi har foretaget store renoveringer de sidste år, ja så har vi i vandværket en god, sund og
ikke mindst stabil økonomi.

Bestyrelsen har besluttet at fastholde sidste års takster.

Den samlede pris for vand inkl. vandafledningsafgiften bliver i 2013 kr. 58,40, hvoraf vandværkets
andel af prisen kun er 5,63 kr. Til sammenligning udgjorde prisen sidste år kr. 54,65. Det betyder, at
forbrugerne på trods af vandværkets uændrede pris i 2013 vil opleve en samlet stigning i betalingen
for vand på 3,75 kr. pr. m³ inkl. moms. Men det er altså pga. en stigning i vandafledningsafgiften,
og en stigning i ”vandskatten”.

Om bestyrelsen sætter prisen op eller ned med nogle få øre, eller kroner har ikke den store
betydning for den enkelte forbruger. Men for bestyrelsen handler det mere om signalværdien
overfor omverdenen, at vi ikke ønsker at skabe en pengetank, ved at have et stort indestående, som
rettelig hører hjemme i forbrugernes lommer. Jeg har da også med interesse læst artiklerne i de
lokale blade der melder om store prisudsving på vand. Jeg kan så bare konstaterer, at vi ligger i den
lave ende.
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Som et kuriosum, kan jeg da fortælle at NK Vand netop har fået godkendt takster af byrådet, hvor
en kubikmeter vand koster 11,59 kr. mod vores takst på 5,63 kr. Herudover har Lille Næstved
Vandværk også en meget mindre fast afgift end NK Vand. Vores årlige faste afgift er 312,50 kr.,
hvor forbrugerne hos NK Vand betaler 936,60 kr.! Kort sagt, Lille Næstved Vandværk bliver drevet
godt og billigt! Se mere om takster på vandværkets hjemmeside, hvor taksterne for 2013 er
tilgængelig.

Vandværkets hjemmeside / sms-varsling
Som nogen af jer måske (eller skulle jeg hellere sige forhåbentlig) har opdaget, har vandværket fået
ny hjemmesiden. Den blev taget i brug i december. Hjemmesiden har nu en lidt mere moderne
informationsflade, og ser lidt mere indbydende ud. Jeg håber I tager godt i mod den.

2012 blev også året, hvor vi gik skridtet videre i forhold til at være i stand til at give vandværkets
forbrugere den information vi gerne vil, og gerne i rette tid. Derfor har vandværket indgået en aftale
med et firma der hedder Blue Idea omkring udsendelse af sms. Dette sker via hjemmesiden
beredskabsalarm.dk.

Det er et fantastisk værktøj for os, der reelt betyder at vi nu kan nå op imod 80-90 % af vores
forbrugere. Det er helt unikt for os. Værktøjet er tiltænkt ved ledningsarbejder, i det der er mulighed
for at målrette helt ned til det enkelte husnr. Vi har også netop brugt det i forbindelse med
selvaflæsningerne, hvor vi sendte en sms ud og gav folk en ekstra chance inden vi fastsatte et skøn.
Det gav en god effekt, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

Fremtiden
Som jeg sagde ved sidste års aflæggelse af beretningen, er fremtiden er svær at spå om. Men der er
ingen tvivl om at måden vandværker skal drives på fremover, kalder på at vi hele tiden skal se på
om vi gør tingene mest effektivt.

Samtidig er der også nogle øget krav dels fra myndighederne. Senest er der vedtaget nogle nye
regler omkring krav til hygiejnekursus, samt kortlægning af vandværkets produktionssystem. Disse
regler skal være indarbejdet senest 31. december 2014.

Men også fra jer forbrugere er der krav der gør, at vi tiden skal kigge på måden vi driver
vandværket på. Vi skal huske på, som jeg nævnte i indledningen, at langt hovedparten af
vandværkets opgaver bliver udført i vores fritid. Vi får et pænt honorar for det, men (som jeg også
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sagde sidste år) det er mig magtpåliggende at vi ikke gaber over mere end vi kan overkomme. Det
var blandt andet årsagen til, at vi nu har en anlægsgartner til at passe udenomsarealerne på
vandværket. I den forbindelse er honoraret naturligvis justeret for dem i bestyrelsen tidligere havde
denne opgave.

I øjeblikket er vi også i bestyrelsen i gang med at få lavet et samlet overblik over de opgaver
bestyrelsen løser, hvor tit de løses, hvor lang tid de tager, hvem er kontaktperson osv osv. Dette for
at sikre os bedst muligt i forhold til fremtidens krav om effektive drevne vandværker, men også
fordi det for os selv i bestyrelsen giver et rigtig godt overblik over opgaverne. Vi kan aldrig vide,
hvad fremtiden bringer, og det er for mig vigtigt at vi ikke har uundværlige medlemmer i
bestyrelsen. Det vil gøre os sårbare.

Tingene skal hænge sammen, og det skal vi blive endnu bedre til at tænke ind når vi igangsætter
større projekter. Samtidig skal det stadig være økonomisk ansvarligt det vi foretager os.

Og med det regnskab som fremlægges lige om lidt, og med de priser vi (endnu engang) fastholder,
ja så opfylder vi i hvert fald til fulde den sidste del mht. økonomisk ansvarlighed.

Afsluttende bemærkninger
Med disse ord vil jeg slutte beretningen. Jeg vil godt endnu engang benytte lejligheden til at takke
vores smedefirma V. Jørgensen for det gode samarbejde. Vi er begge parter travlt optaget i
hverdagen, men vi forsøger hele tiden at optimere vores samarbejde så vi kan betjene vores
forbrugere på bedst mulig vis. Vi håber det gode samarbejde fortsætter i årene fremover.

En stor tak til bestyrelsen skal der lyde fra mig. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

På bestyrelsens vegne

Anders Hillerup
Formand
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