Beretning for 2013
(Det talte ord gælder)

Indledning
Bestyrelsen kigger endnu engang tilbage på et travlt år. Denne gang hedder året så 2013. Det er nu
10. gang jeg aflægger bestyrelsens beretning, og det er ligesom en trend at starte med at sige at det
har været et travlt år i vandværket. Det er nærmest et vilkår for at drive et vandværk af vores størrelse.
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. 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
Ledningsrenovering
Målerudskiftning
Krav om kvalitetssikring på vandforsyninger
Vandsektorlov
Årsberetning om internt overvågningsprogram
Økonomi og takster
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. 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 min beretning, og det er et positivt
træk at vores forbrugere bruger mindre vand. For 10 år siden, i 2004, udpumpede vi ca. 272 tm3 vand.
I 2013 var udpumpningen ca. 239 tm3. Vi har altså over en 10-års periode reduceret vores
udpumpning med knapt 12 % selvom vi i sammen periode har fået flere forbrugere.

I de 10 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. Det er nemlig således, at
for den del af vandværkets vandspild der overstiger 10 % skal vi betale en strafafgift til staten.
Vandspildet kan fx skyldes utætte vandledninger og evt. ledningsbrud,
Men af de ca. 239 tm3 vi pumpede ud fra vandværket i 2013, har vore forbrugere købt lidt over 216
tm3. Vi har altså i 2013 mistet godt 23 tm3, hvilket ud gør lidt over 9 %! Det er således for første
gang siden indførelsen af denne strafafgift (indført i 1994), at vandværket ikke har nogen belastning
af regnskabet med denne afgift. Det er endog særdeles tilfredsstillende at de tiltag som vi har arbejdet
målrettet med de sidste år har båret frugt. Nu gælder det selvfølgelig om at holde os under de 10 % i
årene fremover.

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.

Vores vand er godt og ligger inden for 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.
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Ledningsrenovering
I 2013 har vi fået afsluttet en større ledningsrenovering ”her uden for døren”. Jeppe Aakjærsvej,
Ingemanns Vej, 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 som samlet løb op i godt 1,8 mill. kr. Og det sidste hængeparti er afsluttet
her i januar måned, hvor undertegnede og min kasserer var til møde med NK Spildevand og
entreprenøreren i det der iflg. vores opfattelse var et mindre udeståede i forbindelse med et brud vi
havde i sommers pga. for dårlig reetablering af jorden omkring én af vores ledningen som derefter
knækkede. Den sag sluttede i mindelighed efter en mindre trussel om inddragelse af medierne.

Jeg har sammen med kassereren haft en runde i sommers på alle vejene, hvor vi havde en drøftelse
med konkrete udestående (ødelagt beplantning, hæk mv) i forbindelse med opgravningerne. Og alle
henvendelser er håndteret og afsluttet nu.

Bestyrelsen kigger egentlig tilbage på projektet med en vis stolthed, synes jeg godt jeg kan sige i dag.
Det var et stort projekt, men vi havde planlagt arbejdet godt, og var klar. Fået lavet nogle klare aftaler
med bygherren og smeden, og den efterfølgende udførelse mv blev håndteret professionelt af vores
smed. Det var ikke vores eller smedens skyld at projektet trak ud, men de bekymringer som dette gav,
glemmer man nu hurtigt igen, når først projektet er endelig afsluttet.

Målerudskiftning
Bestyrelsen besluttede i slutningen af 2013, at iværksætte en udskiftning af alle målerne i vores
forsyningsområde. Hvis alt forløber efter planen, vil udskiftningen heraf formentlig være tilendebragt
i løbet af 1. kvartal. Beslutningen blev taget da vi alligevel stod foran at skulle udskifte ca. halvdelen
af vores målere, hvoraf nogle af dem var meget gamle. Vi har hidtil haft mekaniske målere som
egentlig har fungeret upåklageligt, og vi har sådan set gode erfaringer med at få aflæsningerne ind
ifm. årsaflæsningerne.

Men med udskiftningen af alle målere som er med den nyeste teknologi, er det vores opfattelse at vi
har været med til at fremtidssikre vores måleraflæsninger. Det er derfor nu en sagablot at foretage
aflæsninger selv. Vandværket har således investeret i et helt nyt og avanceret aflæsningssystem,
READy, som anvender den mest moderne mobiltelefon-teknologi. Den intelligente vandmåler
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MULTICAL 21 er yderst driftssikker og har batterilevetid på 16 år. Samtidig er måleren lavet af
miljøvenlige materialer og testet efter markedets strengeste krav. Aflæsningen sker ved at man køre
rundt i forsyningsområdet og opsamler forbrugsdata via en smartphone hurtigt og sikkert, og som
herefter kan give os sikkerhed for en korrekt og hurtig afregning. Fremover kan vandværket altså selv
foretage aflæsningen uden at skulle ulejlige forbrugerne.

Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af projektet, for vi kunne godt have valgt at udskifte med
nogle andre mekaniske målere og fortsat den aflæsningsform som vi har haft de sidste mange år. Det
ville også have været et projekt der ville have været væsentlig billigere, da en mekanisk måler kun
koster halvdelen af den måler som vi nu har valgt. Men som netop nævnt for, har vi med valget
fremtidssikret vores aflæsningssystem, og det er den primære årsag. Projektet har et budget på ca. 2
mill. kr. Der er ikke noget der tyder på at projektet skal lånefinansieres, da vi med en lille justering
af taksterne for 2014 kan imødegå trækket på likviditeten.

Det er ikke været tanken at udvide antallet af aflæsninger af vandmålerne i forhold til tidligere.
Det primære formål er stadig at få en aflæsning, som skal bruges til årsopgørelsen af den enkelte
ejendoms forbrug. Herudover er der i begrænset omfang sket kontrolaflæsning, når der har været
behov i forbindelse med store afvigelser i forbruget.

Bestyrelsen vil overveje, om vi eventuelt skal foretage en eller flere ekstra aflæsninger i løbet af året
med henblik på opfølgning på det målte forbrug hos forbrugerne sammenholdt med den udpumpede
vandmængde fra vandværket. Det kan give mulighed for at reagere på væsentlige afvigelser i
forbruget, og samtidig vil vandværket kunne registrere eventuelle fejlkoder fra målerne om lækage
eller tilsvarende uregelmæssige forhold. Det er stadig den enkelte forbrugers eget ansvar løbende at
holde øje med forbruget og eventuelle lækager mv., men hvis vandværket uden væsentligt merarbejde
kan medvirke til at undgå store efterregninger, kan det være rimeligt at yde denne service.

Krav om kvalitetssikring på vandforsyninger.
Miljøministeren

udsendt

i

februar

2013

en

bekendtgørelse

om

kvalitetssikring

på

vandforsyningsanlæg. Reglerne har til formål at sikre løbende vedligeholdelse af vandforsyningens
anlæg og systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevandet.
De nye regler stiller krav om indførelse af et kvalitetssikringssystem senest ved udgangen af 2014,
og det er frem over et krav, at den ansvarlige for driften af vandværket skal have gennemført et kursus
om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne.
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De detaljerede krav til vandværkernes kvalitetssikringssystemer er ikke endeligt beskrevet, men
Naturstyrelsen har i januar 2014 udsendt et udkast til vejledning om kvalitetssikring på almene
vandforsyninger i otte ugers høring. Når den høring er overstået midt i marts måned, må vi forvente,
at vejledningen kommer i sin endelige form inden sommeren 2014.

Herefter skal bestyrelsen tage stilling til, hvorledes vi skal forholde os til uddannelseskravene til
vandværkets driftsansvarlige. Skal det fortsat være et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for driften,
eller skal vi købe os til den fornødne bistand hos en ekstern leverandør. Det undersøges p.t. i
Vandrådet, om der kan indgås aftale med VVS-firma eller brøndborer om, at de vil påtage sig
driftsansvaret for vandforsyningen, og det dermed vil være deres ansvar, at sørge for at vi lever op til
uddannelseskravet i bekendtgørelsen.

Hvis vi fortsat skal have et bestyrelsesmedlem som driftsansvarlig, skal det pågældende
bestyrelsesmedlem snarest muligt tilmeldes relevant uddannelse. Herudover skal bestyrelsen i 2014
indføre det krævede ledelsessystem, som skal indeholde

-

en kortlægning af vandforsyningen (detaljeret beskrivelse af samtlige komponenter i
vandværkets anlæg og behandlingssystem mv.),

-

en kortlægning af alle arbejdsgange,

-

en risikovurdering og prioritering,

-

en handleplan, samt

-

en beskrivelse af den løbende opfølgning og dokumentation af arbejdet

Nogle af beskrivelserne er lavet, men det skal systematiseres og dokumenteres noget mere. Der vil
også i det kommende år være rigeligt at se til for bestyrelsen!

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 umiddelbart ikke er nogen forståelser for at løfte os ”små” vandværker ud af lovgivningen, selvom
der i det seneste år har været en politisk evaluering af hele lovområdet. Men som en del af bestyrelsens
beretning, indeholdes der et afsnit omkring vandværkets interne overvågningsprogram.
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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.

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 ca. 300 tkr. Sidste år udviste et
overskud på ca. 200 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.
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Bestyrelsen har besluttet at justere vores takster en smule op i 2014. Vandprisen sættes op med 15
øre, og den faste afgift pr. boligenhed hæves med 10 kr. For en husstand, der bruger 120 m3 vand,
betyder vores nye takster en årlig stigning på 35 kr., eller mindre end 3 kr. pr. måned.
Vandværket kender ikke endeligt taksterne for vandafledningsafgifter mv. som opkræves for NK
Spildevand, så foreløbig er den samlede vandpris inkl. vandafledningsafgiften 58,59 kr/m3, hvoraf
vandværkets andel af prisen kun er 5,81 kr.

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 over for
omverdenen, at vi ikke ønsker at skabe en pengetank, ved at have et stort indestående, som rettelig
hører hjemme i forbrugernes lommer. Og at vandværket justere priserne en smule op, samtidig med
at vi har overskud hænger sammen med det projekt som er søsat netop i disse dage med udskiftning
af målere.

Fremtiden
Som jeg ynder at sige ved årets 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. Vi har i bestyrelsen fuld fokus på dette. Og at vi er effektive, kan vi
se og dokumentere når vi får vores prislofter udstukket fra Forsyningssekretariatet. Vi har nemlig
reelt lov til at opkræve en langt højere pris, hvilket er et udtryk for at vi er omkostningseffektive.

Samtidig er der også nogle øgede krav fra myndighederne. Jeg har netop redegjort for de nye regler
om ”krav om kvalitetssikring på vandforsyninger”. Som sagt skal disse regler skal være indarbejdet
senest 31. december 2014. Så det er noget det som vi skal kigge på som det første når bestyrelsen
træder sammen i starten af marts måned.

Men også fra jer forbrugere er der krav der gør, at vi hele 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 sagde sidste år)
det er mig magtpåliggende at vi ikke gaber over mere end vi kan overkomme.

Med de nye krav til ledelsessystemer kan vi dog få os et rigtig godt overblik over forretningen Lille
Næstved Vandværk. Og med den bliver vi ikke nødvendigvis så sårbare ved udskiftninger i
bestyrelsen. Vi kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer, og det er for mig vigtigt at vi ikke har
uundværlige medlemmer i bestyrelsen. Det vil nemlig gøre os sårbare.
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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 har, 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. Jeg
vil dog godt benytte lejligheden og rette en særlige tak til dig, Gert. Det er ikke normalt, at jeg sådan
fremhæver enkeltpersoner i en beretning. Men jeg vil i aften gøre en undtagelse. For jeg har behov
for at rette en stor stor tak for det kæmpe arbejde du lægger i vandværket. Uden dig var vi lidt på den,
og så ved jeg godt at jeg går lidt mod det jeg nævnte tidligere omkring at vi ikke ønsker at nogen skal
være uundværlige. Det er du heller ikke. Men tæt på. Tusind tak for indsatsen Gert. Der er ingen tvivl
om at den respekt som vores vandværk indgyder, når vi har møder med samarbejdspartnere,
myndigheder, revisorer mv. for en stor dels vedkommende skyldes dig.

Med disse ord, vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Anders Hillerup
Formand
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