Beretning for 2018
(Det talte ord gælder)
Indledning
Vi har i 2018 holdt 8 bestyrelsesmøder, og deltaget i vandrådssamarbejde
her i Næstved Kommune ved vores kasserer Gert Bigum. Vi har også været
på vandværksudstilling i Roskilde og udarbejdet informationsfolder til jer
forbrugere. En større udvidelse af vandværkets forsyningsområde i form af
nye udstykninger har også været en opgave som har fyldt en del i
bestyrelsesarbejdet, også i det forgangne år, og vi har vi brugt tid på
implementering af vores ledelsessystem.
Yderligere har vi ekspederet 107 flytteopgørelser samt håndteret 90 LER
forespørgsler. For begges vedkommen lidt flere end i 2017, hvilket
indikerer at der er godt gang i vores område mht. køb/salg af ejendomme.
Endelig ligger der den daglige håndtering af henvendelser fra forbrugere
og samarbejdspartnere.
I nærværende beretning vil følgende emner indgå:
Antallet af forbrugere
Udviklingen i vandforbruget
Vandkvalitet
Ledelsessystem
Økonomi og takster
Hjemmesiden
Fremtiden
Afsluttende bemærkninger
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Antallet af forbrugere
I de foregående år har vandværket ligget ganske stabilt mht. antallet af
forbrugere, men vi har i løbet af 2018 fået en forøget vores tilgang af nye
forbrugere. Vandværket består således med udgangen af 2018 1.867
målerforbrugere, som omfatter i alt 2.474 forbrugsenheder. Vi har
tilsluttet 13 nye forbrugere og nedlagt eet forbrugssted. Vi har modtaget
tilslutningsbidrag for 43 nye grunde i Klosterlunden, et nyt hus på
Frihedsvej samt 4 ældre ejendomme, som tidligere har haft egen
vandforsyning.
I de kommende år vil antallet af forbrugere forventelig stige yderligere i
takt med udbygningen af Klosterlunden, samt udstykningen ved
Baunehøjen. Pt. er det forventningen at vi vil få yderligere ca. 200 nye
forbrugere i de kommende år.
Udvikling i vandforbruget
For at give et billede af, hvordan forbruget har udviklet sig gennem de
sidste, kan jeg nævne, at vi i 2003 udpumpede ca. 272 tm3 vand. I 2018
udpumpede vi ca. 241 tm3. Vi har altså over en periode på 15 år reduceret
vores udpumpning med godt 11 %, selvom vi i samme periode har fået
væsentlig flere forbrugere til vores område.
Vi har dog et ”smertensbarn” i forhold til vores vandspild. Vandspildet har
gået op og ned i de sidste 15 år, og hvor vi i 2013 og 2014 troede vi havde
fået styr på vores vandspild viste årene efter igen et stigende vandspild.
Når vandspildet udgør mere end 10 % skal vi betale en strafafgift til
Skattestyrelsen. Vi har i 2018 haft en grundig gennemgang af vores
ledningsnet af et professionelt firma, og ved gennemgang fandt vi nogle
utætheder som blev udbedret. Det har også haft en effekt, i det vi fra 2017
til 2018 har mindsket strafafgiften fra ca. 69 tkr. til ca. 27 tkr. Det er
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selvfølgelig godt vi har mindsket udgiften, men vi havde jo gerne været
udgiften helt foruden.
Men vi har et stort ledningsnet og det kan være svært at få spottet
utæthederne. Jeg ved godt at jeg gennem nogle år har sagt at vi har fokus
på området, men der er ikke nogen nemme løsninger for at imødegå
vandspild når vi har et ledningsnet af vores omfang. Men jeg vil dog rose
vores forbrugere som er flinke til at gøre os opmærksom på evt. utætheder
rundt omkring i vores forsyningsområde. Det er vi meget glade for.
Vandkvalitet
Vores vand, både råvand og drikkevand analyseres jævnligt i henhold til et
analyseprogram fastsat af de offentlige myndigheder. Analyserne
foretages af det akkrediterede laboratorie Eurofins.
Analyseresultaterne sendes til vandværket, tilsynsmyndighederne og
embedslægen, og vi offentliggør analyseresultaterne på vandværkets
hjemmeside. Oplysningerne om vandværkets vandkvalitet er også
offentligt tilgængeligt på GEUS’ hjemmeside, hvor man kan følge
vandkvaliteten mange år tilbage.
Hvis der er overskridelser på væsentlige parametre, får vi automatisk
besked pr. sms, så vi lynhurtigt kan handle på en potentiel forurening af
vores vand.
Vores vand er godt og ligger inden for de grænser der testes efter.
Når det så er sagt, kan vi for alvor mærke i disse år, hvor meget fokus der
er kommet i medierne på kvaliteten af vores drikkevand. Det er godt der
er fokus på vores drikkevand, for det er helt unikt det vi har her i Danmark.
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Lille Næstved Vandværk følger de anbefalinger som tilsynsmyndighederne
udstikker til os, og vi har i mange år ikke haft nogen problemer med
miljøfremmede stoffer.
Vi har i 2018 modtaget ny kontrolplan gældende for 2018 - 2022.
Prøvetagningsplanen beskriver den regelmæssige kontrol med vandets
kvalitet, som udføres i henhold til Miljø- og Energiministeriets
bekendtgørelse nr. 1147 af 24-10-2017 om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen tager drikkevandets
kvalitet alvorligt!
Ledelsessystem
Et arbejde der har fyldt ganske meget i vores bestyrelsesarbejde de sidste
par år, og som jeg i flere beretninger har nævnt, har været arbejdet med
vores ledelsessystem, og vi har nu her omkring årsskiftet taget det i brug.
Kort fortalt har vi mere eller mindre fået kortlagt/beskrevet stort set alle
vores komponenter på vandværket og vores boringer.
Vi har drøftet og beskrevet risici, og lavt en plan for, hvornår de enkelte
komponenter skal tilses, med henblik på evt. vedligeholdelse eller
udskiftning. Et kæmpe arbejde som Peter og Just har brug en del tid på. Jeg
mener at vi med dette ledelsessystem har vist at vi tager det at drive et
vandværk alvorligt, og vi glæder os til at vise tilsynsmyndighederne
hvordan vi aktivt bruger systemet.
Økonomi og takster
Bestyrelsen fremlægger i dag et regnskab for 2018 der udviser et lille
underskud på ca. 29 tkr. mod et lille overskud sidste år på ca. 21 tkr. Vi har
fået forbedret vores likviditet de sidste år, med de mange
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tilslutningsafgifter vi har fået fra det nye udstykningsområde. Det er godt,
fordi det giver os mulighed for fornyelse af forskellige komponenter på
vandværket, samt udskiftning af de rørledninger der måtte trænge mest til
fornyelse. Endelig har vi også mulighed for at foretage en optimering af
vores indvending.
Vandværkets kasserer, Gert Bigum, vil senere gennemgå regnskabet, og jeg
skal derfor ikke komme yderligere ind på det her.
Bestyrelsen har besluttet uændret takster pr. 1. januar 2019. Bidraget pr.
m³ udgør derfor stadig 4,20 kr./m³ (ekskl. moms), mens den faste afgift pr.
boligenhed ligeledes uændret holdes på kr. 250 (ekskl. moms).
Størrelsen af vandværkets takster er et udtryk for, hvor effektivt vores
vandværk drives. Således var den tilsvarende pris tilbage i 2005, 4,50
kr./m3, altså 30 øre dyrere end i dag!
Der er i disse år stor fokus på, hvor effektive landets
forsyningsvirksomheder er. Og blandt nogle politikere mener man at have
set en mulighed for yderligere effektiviseringer i måden at drive fx et
vandværk på.
Under alle omstændigheder er det vigtigt for mig her i aften at fastslå, at
Lille Næstved Vandværk er et privatejet vandværk, ejet af jer eller os
forbrugere. I har en direkte indflydelse på vores årlige generalforsamlinger,
og vandværkets økonomi bliver gennemgået af såvel en ekstern revisor og
vores egne generalforsamlingsvalgte revisorer.
Vores vandværk drives efter ”hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder at vi
ikke må opkræve takster hos forbrugerne der er så høje, at vi skaber en
pengetank i vandværket. Når vi om lidt får forelagt regnskabet af Gert, vil
vi kunne konstatere, at det lever vi til fuld op til.
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Hjemmeside
Vandværkets hjemmesiden bliver løbende opdateret med aktuelle ting.
Blandt andet har vi givet forbrugerne mulighed for at se de sidste fem års
forbrug. Desuden er der mulighed for på et kort at se, hvor stophanen
sidder henne.
Så brug endelig vores hjemmeside, den er til for jer forbrugere.
Fremtiden
Vi kan på den korte bane se, hvad vi blandt andet skal arbejde med. Vi har
fået tjekket 2 af vores 4 boringer (boring 6 og 7, som ligger ude mellem Leif
Panduros Vej og Halfdan Rasmussens Vej) med henblik på fremtidssikring
af installationerne, men desværre måtte vi konstatere, at vi nok må udfase
boring 7 og indstille os på at etablere en ny kildeplads. Det vil være en af
de opgaver, bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år.
I disse år kan vi dog som bestyrelse også mærke, at det at drive et vandværk
i dag anno 2019 er meget anderledes end bare i 2010, eller for ikke at
snakke om 2004, hvor Caia og jeg blev valgt ind første gang. Der er konstant
krav om, at vi skal gøre det så effektivt som muligt, og at vi er effektive, kan
vi se og dokumentere når vi får vores økonomiske rammer udstukket fra
Forsyningsskretariatet.
Vi har nemlig reelt lov til at opkræve en langt højere pris, hvilket er et
udtryk for at vi er omkostningseffektive.
Men også jer forbrugere stiller krav til vandværket, og de krav skal vi også
i et vist omfang efterkomme.
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Vi arbejder med investeringsplaner og forholder os til en masse nye krav
fra myndighedernes side. Men jeg synes godt vi i dag kan lette på hatten
og sige, at vi driver Lille Næstved Vandværk moderne og effektivt. Og jeg
er som formand for vandværket ganske stolt af de resultater vi har nået de
seneste år, og det endda selvom vi passer vandværket i (for de flestes)
sparsomme fritid.
Så når jeg kigger ind i fremtiden, er jeg som formand ganske
fortrøstningsfuld.
Afsluttende bemærkninger
Jeg vil her afslutningsvist 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 skal lyde til bestyrelsen fra mig. I er en fornøjelse at arbejde
sammen med. Vi har (næsten) alle et fuldtidsarbejde ved siden af
bestyrelsestjansen i vandværket. Men jeg oplever i den grad et stort
engagement fra jeres side, som vises på forskellig vis i det daglige. Tak for
det!
På bestyrelsens vegne
Anders Hillerup, Formand
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