Beretning for 2017
(Det talte ord gælder)
Indledning
Sidste år indledte jeg med at sige at det var min beretning nr. 13, så i år må
det jo så være min beretning nummer 14 som formand for Lille Næstved
Vandværk. Som jeg plejer at gøre når jeg forbereder mig på hvad der skal
siges til jer fremmødte forbrugere, så læser jeg de seneste års beretninger,
kigger på mailudvekslingerne fra sidste år, læser referater fra sidste års
bestyrelsesmøder samt spørger bestyrelsen ind til input. Det ender tit og
ofte med den samme struktur og emner år for år. For bestyrelsen ser det
nemlig som en mulighed for at fortælle vores forbrugere og omverdenen i
øvrigt, hvad det for et arbejde der ligger i at drive et vandværk af vores
størrelse og uden ansatte. Det er store krav vi skal leve op til, både fra jer
forbrugere, vores samarbejdspartnere og i særlig grad fra myndighederne.
I lighed med de seneste år, har vi i 2017 holdt 7 bestyrelsesmøder, deltaget
i vandrådssamarbejde (ved vores kasserer Gert Bigum. For god ordens
skyld skal det nævnes, at Gert er blevet formand for vandrådet i Næstved
kommune). Vi har også været på vandværksudstilling i Roskilde,
udarbejdet informationsfolder samt deltaget i diverse møder med vores
samarbejdspartnere. Der har også været brugt en del tid på vores SROanlæg, som har drillet os lidt. En større udvidelse af vandværkets
forsyningsområde i form af nye udstykninger har også været en opgave
som har fyldt en del i bestyrelsesarbejdet, og vi har vi brugt tid på
implementering af vores ledelsessystem.
Yderligere har vi ekspederet 95 flytteopgørelser samt håndteret 96 LER
forespørgsler. For begges vedkommen nogen flere end i 2016, hvilket
indikerer at der er godt gang i vores område mht. køb/salg af ejendomme.
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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
Antallet af forbrugere
I de foregående år har vandværket ligget ganske stabilt mht. antallet af
forbrugere. Vandværket består således i dag af 1855 målerforbrugere, som
fordele sig med 1826 parcelhuse, 12 registreret som erhverv og 17
institutioner. I alt omfatter det 2458 forbrugsenheder.
Det er dog nogle tal som bliver større, allerede i år. Således er arbejdet i
fuld gang med den private udstykning benævnt ”Klosterlunden”.
Herudover går arbejdet med udstykningen ved Baunehøjen også meget
snart i gang. Det vil i alt betyde en forøgelse af antal forbruger på op imod
200-300. Der har forinden arbejdet kunne gå i gang, skullet falde en masse
aftaler på plads, der har trukket store veksler på især Gert, vores kasserer.
Til forskel fra de store udstykninger på Leif Panduros Vej og Tove Ditlevsens
Vej, er der her tale om privat udstykning, hvor vi som ledningsejer selv har
skulle lave aftaler om vilkår mv. Men med Gert ved roret har vi navigeret
sikkert igennem farvandet. Bestyrelsen har også drøftet og rådført os med
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vandværkets smed om, hvorvidt vi kan levere mængde og tryk til alle de
nye boliger/forbrugere. Og vandværket har kapaciteten der skal til.
Udvikling i vandforbruget
For at give et billede af, hvordan forbruget har udviklet sig gennem de
sidste mange år, kan jeg oplyse, at vi i 2002 udpumpede ca. 295 tm3 vand.
I 2017 udpumpede vi ca. 241 tm3. Vi har altså over en periode på 15 år
reduceret vores udpumpning med godt 18 %, selvom vi i samme periode
har fået væsentlig flere forbrugere til vores område.
I nogle af de sidste år har i haft et relativt beskedent vandspild, der gjorde
at vi ikke skulle betale strafafgift til SKAT, fordi vores vandspild var under
10% af vores udpumpede mængde. Desværre må vi igen i år konstatere at
vi har haft et spild på over 10 %, der gør at vi i 2017 har måtte betale en
strafafgift på godt 51 tkr.! Det er naturligvis ikke tilfredsstillende.
Vandspildet kan fx skyldes utætte vandledninger og evt. ledningsbrud. Og
vi kunne henover efteråret se, at vores nattimeforbrug i perioder lå lidt
over det vi gerne vil have. Nattimeforbruget er en god indikator for om der
er nogle lækager, da det er her forbruget er mindst.
Men vi har et stort ledningsnet og det kan være svært at få spottet
utæthederne, men vi har det som et (blandt flere)
opmærksomhedspunkter. 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.
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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 det akkrediterede laboratorie 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. Oplysningerne om vandværkets vandkvalitet er også offentligt
tilgængeligt på GEUS’ hjemmeside, hvor man kan følge vandkvaliteten
mange år tilbage.
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.
I sensommeren og efteråret sidste år var der også meget stor fokus på
indholdet af rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon. Desphenylchloridazon er rester af et sprøjtemiddel, der blev forbudt for 20 år siden.
Inden da blev det blev brugt i forbindelse med dyrkning roer, rødbeder og
løg. Sprøjtemidlet er i dag forbudt, men kan stadigvæk sive ned til
grundvandet.
Man havde flere steder i landet fundet rester af denne sprøjtegift, og
vandværket blev af Danske Vandværker anbefalet at få testet vores vand
for denne sprøjtegift. Denne anbefaling fulgte Lille Næstved Vandværk og
resultatet var, at der ikke blev fundet rester af stoffet.
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Der har også været fokus på indholdet af mikroplast. Således viste en
undersøgelse i efteråret at der blev fundet mikroplast i 16 ud af 16
drikkevandprøver. Men metoden var forbundet med stor usikkerhed,
hvorfor Miløjstyrelsen gik i gang sammen med Aahus Universitet at udvikle
en mere pålidelig metode til måling af indholdet af mikroplast. Når denne
er klar vil det givetvis blive et krav at der også undersøges for dette.
Umiddelbart er der dog heller ikke noget der tyder på, at indholdet af
mikroplast udgør et sundhedsproblem.
Herudover har vi indenfor den seneste måned været vidner til mediernes
dækning af en ny stor undersøgelse, der viser at nitrat i drikkevandet giver
forhøjet kræftrisiko selv ved koncentrationer, der ligger langt under den
gældende grænseværdi på 50 milligram nitrat pr. liter drikkevand.
Forskerne har således konstateret en øget risiko for tarmkræft helt ned til
omkring 4 mg. nitrat pr. liter. Lille Næstved Vandværk får løbende
kontrolleret vandkvaliteten og herunder indholdet af nitrat.
Nitratindholdet i vores drikkevand har ligget stabilt gennem de seneste 30
år og den seneste måling viser et indhold på 1,3 mg./l.
Lille Næstved Vandværk følger de anbefalinger som tilsynsmyndighederne
udstikker til os, og vi har i mange år ikke haft nogen problemer med
miljøfremmede stoffer.
Så ja, der er stor fokus på vores drikkevand, og heldigvis for det. For jeg
mener det er vigtigt at vi beskytter vores drikkevandsressourcer, da det er
helt unikt det vi kan her i Danmark. Men for lige at understrege det endnu
engang. Lille Næstved Vandværks forbrugere kan trygt drikke vandet i
vores område. Vi overholder de krav som myndighederne udstikker.
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Ledelsessystem
Jeg har de sidste par år, fortalt om arbejdet med vores ledelsessystem, og
vi er efterhånden nået ganske langt med arbejdet, men igen må vi også
erkende, at når vi ikke har nogen ansatte, ja så skal arbejdet gøres i vores
sparsomme fritid.
Men det er et værktøj der giver os et rigtig godt overblik over vores
vandværk og dets komponenter.
Økonomi og takster
Bestyrelsen fremlægger i dag et regnskab for 2017 der udviser et lille
overskud på ca. 21 tkr. mod et overskud sidste år på ca. 124 tkr. Vi havde
budgetteret med et lille underskud for at reducere vores overdækning.
Vandværkets kasserer, Gert Bigum, vil senere gennemgå regnskabet, og jeg
skal derfor ikke komme yderligere ind på det her.
Bestyrelsen har igen besluttet at sætte taksterne ned pr. 1. januar 2018.
Nedsættelse gælder bidraget pr. m³. Bidraget nedsættes med 15 øre pr. m³
og udgør herefter 4,20 kr. pr. m³. Nedsættelsen er et udtryk for at Lille
Næstved Vandværk drives effektivt og billigt, og det er glædeligt at vi for
andet år i træk kan sænke priserne.
Desværre vil den enkelte forbruger ikke opleve det som et reelt prisfald når
man ser på den samlede vandpris, inkl. spildevandsafgiften. For NK
Spildevand har sat priserne op med 1,43 kr./m3, og de statsafgifter, som vi
opkræver for SKAT er ligeledes ændret, så taksten pr. m³ er ændret fra 6,25
kr. til 6,37 kr. ekskl. moms.
Når jeg nu snakker om vores takster, er det også relevant at nævnenævne,
at vi har fået godkendt nye tilslutningsafgifter, således, at hvor nye
forbrugere tidligere betalte indskud + anlægsudgifter efter regning, betaler
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de nu indskud + forsyningslednings- og stikledningsbidrag med faste
takster, som skal sikre, at alle fremtidige forbrugere tilsluttes til samme
takst uanset om det er en enkeltejendom i udkanten af forsyningsområdet,
eller flere nye ejendomme samlet i et område.
Der er i denne tid 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. Lille Næstved Vandværk er derfor blevet underlagt et såkaldt
performancebenchmarkingprogram. Det er noget som i som vandværk
selvfølgelig går ind i, og vi forventer da også, at vi den vej kan vise at vi er
et effektivt drevet vandværk.
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.
Hjemmeside
Vandværkets hjemmesiden bliver løbende opdateret med aktuelle ting.
Blandt andet har vi givet forbrugerne mulighed for at se de sidste fem års
forbrug. Det kræver at man har sit forbrugernr. samt en pinkode, hvilket
fremgår af opkrævningerne forbrugerne modtager. Endvidere er der
mulighed for på et kort at se, hvor stophanen sidder henne.
Så brug endelig vores hjemmeside, den er til for jer forbrugere.
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Fremtiden
Som jeg ynder at sige, så er det svært at spå – især om fremtiden. Men som
jeg også sagde sidste år, er det og drive et vandværk i dag noget anderledes
end da jeg startede i bestyrelsen i 2004. 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 prislofter 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.
Noget af det vi i den kommende tid skal have kigget på, er en
tilstandsrapport på vores boringer og råvandsanlæg. Vi er pt i gang med at
drøfte og optille en investeringsplan, som ligesom skal være vores
”drejebog” for de kommende års arbejder vi gerne vil have lavet.
Noget andet vi skal hve kigget på er de nye regler omkring
persondataforordningen og it-sikkerhed. Det er nogle skærpede krav fra
EU vi nu bliver underlagt, og selv om vi jo ikke om sådan arbejder med
personfølsomme oplysninger, så har vi dog personhenførbare oplysninger,
og vi er forpligtet til at få beskrevet, hvordan og hvorledes vi arbejder med
disse oplysninger.
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 vores sparsomme fritid.
Så når jeg kigger ind i fremtiden er jeg som formand ganske
fortrøstningsfuld.
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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. Som jeg sagde sidste år, så er I
bare 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.
Jeg ved at man skal passe på med at fremhæve nogen frem for andre, og
sidste vovede jeg mig ud i en tak til jer alle fire for jeres ihærdige indsats.
Det gælder sådan set stadigvæk, men jeg har alligevel behov for at
fremhæve Just og Gert.
De har begge i det forgangne år ydet en helt ekstraordinær indsats for
bestyrelsen og for jer forbrugere. Én af årsagerne til at vi drives så effektivt,
er blandt andet at vi i Gert har en stor kapacitet, som kan håndtere en
opgave med at lave aftaler, priser osv. ift vores nye udstykning. Jeg ved du
gør det fordi du kan li’ det. Men det er også til gavn for Lille Næstved
Vandværk.
I december måned og særligt i juledagene havde vi et sammenfald af flere
omstændigheder der gjorde at vores vandværk desværre ikke kørte så
automatisk som ønsket. Oveni det havde et par timers strømsvigt natten
til 2. juledag. Men der har været vand, der har været skyllet, og der har
været håndteret alarmer. Just har lagt rigtig mange timer på vandværket
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for at sikre vi havde vand i hanerne. Tak for det Just. Også dit arbejde og
engagement er med til at drive vores vandværk effektivt.
På bestyrelsens vegne
Anders Hillerup, Formand
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