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Bestyrelsens beretning for året 2018 

Driftsåret 2018 har været et tilfredsstillende år for vandværket. 

Antallet af forbrugere er ved udgangen af 2018 på 1890. Der forsvinder stadig et parforbrugere i takt med 
at BaneDanmark nedriver huse, men der kommer til gengæld også lidt nye til i forbindelse med nybyggeri.  
I forhold til 2017 er det samlede antal steget med 1 forbruger. 
 
På anlægssiden er der i 2018 investeret i udskiftning af ledninger, stophaner og målerbrønde på en del af 

Præstegårdsvej og Bispevænget i Ønslev. Omlægning af ledningen under banen ved Smedevej i forbindelse 

med ny jernbanebro er afsluttet. Ringforbindelse til Eskilstrup Vandværk ved sammenkobling ved 

fællesbrønd i Bannerup by er afsluttet. Ringforbindelse til Torkilstrup Lillebrænde Vandværk er afsluttet for 

så vidt angår vores andel. Sammenkobling sker på Tårup Skovvej. Torkilstrup Lillebrænde Vandværk 

mangler at færdiggøre ny ledning på eget forsyningsområde før der er forbindelse. Inklusiv udskiftning af 

målere og nødvendige reparationer ved ledningsbrud e.l. har der i 2018 været en samlet udgift på i alt 

1.288.912 kr. til anlæg. 

Den løbende udskiftning og fornyelse af ledningsnettet fortsætter i 2019. Vi har en ledning under 

jernbanen ved Langgade-Ravnsevej, som omlægges i år i forbindelse med Bane Danmarks sporarbejde i 

perioden 29/3 – 29/9 2019. Endvidere bliver vores boringer opgraderet med frekvensregulering af 

pumperne. Det planlægges at vi i 2019 samlet investerer i forbedringer og i det gamle ledningsnet for ca. 

800.000 kr. Med den løbende udskiftning af målere og nødvendige anlægsreparationer bliver nyanlæg i alt 

budgetteret til 1 million kr.   

På driftssiden kører selve værket nu på sit 10. drifts år, og det fungerer fortsat upåklageligt.  

Den årlige udpumpede mængde vand i 2018 var på i alt 231.328 m3 mod 206.225 m3 i 2017. Hos 

forbrugerne er der afregnet for 219.328 m3 mod 203.933 m3 i 2017. Når der tages hensyn det vandforbrug 

som er brugt ved skylning af ledninger ved omlægning/reparation kan der beregnes et svind på 3,8% mod 

1,15% i 2017. Svindet er stadigvæk på et acceptabelt niveau, men det viser også at vi stadig har behov for at 

forny dele af ledningsnettet, stophaner m.v.. 

Men om værket kan levere rigeligt vand og vand af god kvalitet er afhængig af bl.a. om indpumpning fra 

boringer fungerer, råvandet er af god kvalitet, vandbehandlingen fungerer og der ikke sker forurening af 

ledningsnettet. 

Vi bor lige oven på det grundvand som vi drikker. Grundvandet kommer fra det vand der falder ned fra 
oven, men kvaliteten påvirkes af det vi foretager os på jordoverfladen.  
 
I 2017 kom der hen over sommeren fokus på et pesticid og dets nedbrydningsprodukt som ingen hidtil 
havde forventet kunne finde vej til grundvandet. Det var pesticidet Chloridazon, også kendt som 
ukrudtsmidlet Pyramin. Siden har det gået stærkt med fokus på pesticider i grundvandet. 
 
I 2018 blev der funder 2 andre pesticider rundt omkring i landet. Det var Dimethylsulfamid, (N,N-
dimethylsulfamid) forkortet DMS. Stoffet er en pesticidrest, der stammer fra sprøjtemidler anvendt blandt 
andet i landbruget og til træbeskyttelse - og 1,2,4-Triazol, et nedbrydningsprodukt der stammer fra en 
række forskellige sprøjtemidler, som landbruget i dag bruger til at bekæmpe svampesygdomme i korn.  
Vi har også testet for disse – og der blev ikke fundet noget spor. Resultaterne kan ses på hjemmesiden.  
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På landsplan er 1565 ud af ca. 6300 indvindingsboringer ved almene vandværker nu undersøgt for DMS, og 
det er påvist i hver tredje undersøgte boring. Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 128 
af de undersøgte boringer. Flere vandværker har således allerede måtte lukke boringer på grund af for høje 
tal og de har derfor været nødsaget til at finde andre løsninger herunder bekoste nye boringer. 
 
De mange fund og det store fokus på pesticider i grundvandet har ført til at folketinget her i januar har 
foretaget yderligere tiltag idet man bl.a. vil: 

1. Reducere risikoen for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved at 
indføre sprøjteforbud tæt på boringer 

2. Screene for flere stoffer i grundvandsovervågningen 
3. Forbyde salg af koncentrerede pesticider til private 

 
Vi har i alt 4 boringer. For så vidt angår beskyttelsesområderne tæt på vores boringer ved vi ikke endnu 
hvordan dette skal udmøntes i praksis. Kommunerne har frem til udgangen af 2022 til, i samarbejde med 
lodsejere og vandværket, og mod kompensation, at udlægge de boringsnære beskyttelsesområder. Som 

ramme for kommunernes arbejde udarbejder Miljø- og Fødevareministeriet en vejledning. 
Kompensationen til lodsejere i relation til sprøjteforbuddet skal betales af vandværket.  
 
Det er helt sikkert at der over tid vil blive fundet andre pesticider i boringer hen over landet, idet brug af 
sprøjtemidler før eller siden vil kunne påvises i noget af grundvandet. Spørgsmålet er om de også vil kunne 
findes i vores vand.  
 
Vi skal derfor være klar til at handle – både økonomisk og vandmæssigt.   
Nøgleordet for bestyrelsen er forsyningssikkerhed – både på kvaliteten i vandet og i forsyningen med vand. 

Som nævnt under omtalen af vores investeringer har vi i 2018 etableret 2 nye ringforbindelser til 

nabovandværkerne med henblik på forsyningssikkerhed. Vi har nu forbindelser til Nyskole Vandværk, 

Gundslev og Farnæs Vandværker og nu også til Eskilstrup og Torkilstrup Lillebrænde Vandværker. Ifølge 

beregninger skulle dette gøre at vi vil kunne få leveret vand i mængder som vil gøre at vi kan ligge stille 

med vores eget vandværk i tilfælde af reparation, forurening e.l. uden at forbrugerne skulle mangle vand. 

Når Torkilstrup Lillebrænde vandværk har afsluttet deres andel af tilslutningen, vil vi teste det hele af. Så 

må det vise sig i praksis om vandet kan finde rundt til alle vores forbrugere fra de ringforbundne værker.  

I de tidligere års beretning har vi omtalt at vandværket skulle betale selskabsskat. Fra indkomstårene 2010 

og fremefter har der verseret prøvesager ved diverse klageinstanser som alle blev tabt af vandværkerne. 

Imidlertid fandt Højesteret den 8/11-2018 – i modsætning til alle andre instanser – at vandværkernes 

opgørelsesmetoder var den rigtige – og dermed kommer vi aldrig til at betale selskabsskat mere. Så nu har 

vi penge til gode – i alt ca. 360. 000.  Endvidere har der været hensat udgift til skatter i regnskaberne for 

2016 og 2017. Dette gør at revisor allerede i 2018-regnskabet tilbagefører alle skatterne. Vi har dermed en 

ekstraordinær indtægt på netto 526.000. En indtægt som hverken vi eller vores revisor havde regnet med. 

Vi forventer at Skat tilbagebetaler beløbet i slutningen af 2019 eller i begyndelsen af 2020.  

På økonomisiden ser det derfor tilfredsstillende ud.  

På generalforsamlingen forrige år vedtog vi budget 2019 med takstforhøjelse med 50 øre, som netop skulle 

tage højde for at vi skulle vedblive med at betale selskabsskat. Men da disse forudsætninger er bortfaldet 

den 8/11-2018 finder bestyrelsen at forhøjelsen er unødvendig og at dette skal komme forbrugerne til gode 

med det samme, og taksterne foreslås bibeholdt uændret. I vil høre nærmere om dette under 

dagsordenens pkt. om godkendelse af budgetter.   

Som det vil fremgå af regnskabet som behandles efterfølgende, kan vi igen opgøre resultatet på flere 

måder. Efter et ”hvile i sig selv princip” har vi haft et overskud på kr. 1.026.000. 
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 Men såfremt regnskabet opgøres efter årsregnskabsloven og efter reglerne i vandsektorloven har vi et 

overskud på 552.000, I begge tal er dog medregnet den ekstraordinære indtægtsførelse af den føromtalte 

selskabsskat på 526.000.  Såfremt man ser bort fra denne ekstraordinære indtægt har vi et overskud på 

26.000.  

Årets overskud er også påvirket af at vi i 2018 har solgt ca. 15.500 m3 mere vand end i 2017. Noget af 

mersalget kan henføres til den tørre sommer, men også at Statsfængslet nu er taget i brug og er en ny 

storforbruger. En detaljeret gennemgang af regnskabet sker under senere punkt på dagsordenen. 

Vores økonomi er fortsat reguleret efter vandsektorloven. Vi har fået udmeldt vores økonomiske rammer 

for 2017-2020, som er det vi maksimalt må opkræve. I rammen er indregnet en årlig besparelse på vores 

udgifter på ca. 2%.  

Imidlertid er der imellem de politiske partier på Christiansborg den 22/11-2018 indgået forlig om ”Justeret 

økonomisk regulering af vandsektoren”. Her åbnes der mulighed for at mindre forbrugerejede vandværker 

vil kunne udtræde af de økonomiske rammer og skattepligt, hvis en generalforsamling beslutter dette. 

Ikrafttræden for forliget er den 1/1-2021. Forliget er endnu ikke udmøntet i lovændring og vejledninger 

m.v., så p.t. er det ikke muligt at vurdere de samlede fordele og ulemper for os. Men det en velkommen 

ændring som nu er aftalt, og som vi skal glæde os over. Det kan kun blive til det bedre for os som et mindre 

forbrugerejet vandværk.  

2018 var også året hvor vi stiftede bekendtskab med den nye persondataforordning og GDPR. Vi har 

udarbejdet en masse internt dokumentationsmateriale for vores administrative arbejdsgange, 

programmer, beskyttelsesforanstaltninger af data m.v. En beskrivelse af vores anvendelse af cookies og 

håndteringen af persondataforordningen er lagt på hjemmesiden, hvortil der skal henvises for nærmere 

indsigt.   

Alle vandprøver, information om værket, regnskaber, takster m.v. og eventuelle driftsforstyrrelser er altid 

tilgængelige for forbrugerne på vores hjemmeside – www.navand.dk.  Vi har også etableret en ordning via 

vores hjemmeside, således at forbrugerne kan tilmelde sig med en e-mail adresse og få info om afbrydelse 

af vandforsyningen ved renoveringer, ledningsbrud m.v., men også modtage info om f.eks. indkaldelse til 

den årlige generalforsamling.  

Jeg vil slutte oplæsningen af bestyrelsens beretning med at rette en tak for godt samarbejde til alle vores 

andelshavere og dermed forbrugerne. Endvidere tak til vores samarbejdspartnere, det være såvel 

håndværksfirmaer som entreprenører, nabovandværker og kommunen. 

Tak til bestyrelsen for godt og positivt samarbejde om bestyrelsesopgaven. Også tak til vores driftsleder 

Flemming, som nu på 26. år passer vandværket. 

På bestyrelsens vegne 

Ib Eriksen 


