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Bestyrelsens beretning for året 2015 

Driftsåret 2015 har været et tilfredsstillende år for vandværket. 

Antallet af forbrugere er ved udgangen af 2015 1880. Det nye fængsel er tidligere tilsluttet, men indtil 

videre er det kun byggevand vi leverer – v forventer et forbrug på ca. 20000 m3 årligt når det tages i brug af 

de nye beboere, som vel skal på vand og brød. På det nye erhvervsområde er vi også klar, indtil videre er 

tilsluttet 2 virksomheder, og vi afventer at opsvinget skal komme forbi med fuld styrke.  

Vi har ikke i 2015 været berørt så meget af Bane Danmark. De er gået lidt i stå med nedrivning af 

ejendomme, ligesom en planlagt omlægning af vandledningen under jernbanen ved Smedevej er udskudt 

indtil videre. En omkostning som Vandværket selv skal afholde fuldt ud. Men i talende stund har politikerne 

bl.a. truffet beslutning om elektrificeringen til Nykøbing F., og vi må forvente at der vil blive udmeldt en ny 

tidsplan.  

Grundvandskortlægningen for vores område er afsluttet i 2015. Kortlægningen afgrænser områder med 

drikkevandsinteresser. Endvidere er Rambøll hyret af naturstyrelsen til at beregne BNBO’er (boringsnære 

beskyttelsesområder) rundt om boringerne. Det er Guldborgsund Kommune som i en Indsatsplan i 2016 

skal tage stilling til begge beskyttelsesområder.    

Vandværket har i 2015 investeret i udskiftning af ledninger på Nykøbingvej i Nørre Alslev by og i Strædet i 

Ønslev. Dette fortsætter i 2016 på Ravnsevej i Nørre Alslev. Udskiftningerne er et led i den løbende 

fornyelse af de ældste dele af ledningsnettet. Endvidere er der udskiftet stykker af hovedledningen ved og 

under motorvejsafkørslerne ved Ønslev, hvor der har været problemer med samlemufferne og ledningen. 

Dette er sket for at sikre stabil vandforsyning til hele Ønslev området, da alt vandet passerer igennem 

denne ledning.  I 2016 er planlagt udskiftning af den sidste del af denne underføring, idet ledningen fra 

motorvejens nordlige side til under den nordlige afkørsel er planlagt udskiftet. I 2015 er der opsat den 

første sektionsbrønd med elektronisk måler og fjernaflæsning ved Nørre Kirkeby. En yderligere 

sektionsbrønd/måler er under installering ved Biblioteket.  Disse har til formål at overvåge forbruget i 

områderne ved automatisk dataoverførsel via mobilnettet til vandværkets computer, således at forbruget 

kan overvåges. Dette sker for at kunne identificere hvor et eventuelt ledningsbrud opstår. Ellers kan man jo 

lede både i nord, syd, øst eller vest. Nu skulle vi gerne kunne se hvor et brud kan være eller udelukke hvor 

det kan ikke kan være. Det er planen senere at evaluere på disse investeringer med henblik på eventuelle 

yderligere tiltag og sektionering af værkets ledningsnet. Ledningsnettet er p.t. på ca. 101 km.  

Det nye vandværk er nu ved at gå ud af sit 6. drifts-år. Og det fungerer upåklageligt og uden 

driftsforstyrrelser. Også vandet som hentes ind fra vandværkets 4 boringer og sendes videre til 

forbrugerne, har været at fin kvalitet. Alle vandprøver har været inden for grænseværdierne. Samtlige 

prøver kan ses på værkets hjemmeside. 

Eneste plet på det driftsmæssige kan være opgørelsen over vandspild. Der er i 2015 udpumpet 224.064 m3, 

og der er afregnet 201.933 m3 hos forbrugerne. Der er således udpumpet 9,96 % mere end der er solgt til 

forbrugerne ifølge deres måleraflæsninger. Det vurderes at en del at dette forbrug skyldes at forbrugerne i 

år har modtages aflæsningskort allerede pr. 1 december og kunnet aflæse og indberette med det samme. 

Herved opererer vi ikke med samme forbrugsperiode for alle, men det kan ikke være hele forklaringen. 

Vandværket og forbrugerne må derfor være opmærksomme på eventuelle ledningsbrud, ligesom det kan 

blive nødvendigt for værket at igangsætte initiativer for at finde noget af dette vandspild.  

Som noget nyt skulle vandværker fra 1. januar 2015 indføre kvalitetssikringssystemer, således at 

vandværkerne ud fra optegnelser over deres udstyr og installationer, ledninger m.v., og via en teknisk 

vurdering og status for samme, kombineret med faste rutiner for tjek og eftersyn, samt log over hændelser 

kan sætte fokus på de eller det svageste led i hele processen fra indvinding til levering til forbrugeren. Alt 

sammen for at der er fokus på forsyningssikkerheden med optimal drift og leverance for øje. Man kan også  
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sige at vandværket skal handle med rettidig omhu – forebygge nedbrud fremfor at reparere nedbrud. Nørre 

Alslev Vandværk har indført et IT baseret beskrivelses- og noteringssystem. Det kan virke noget 

bureaukratisk at implementere systemet, men som der kommer data i systemet skulle det også gerne være 

en hjælp i driften og i planlægningen af behovet for reparationer og nye investeringer.  

I 2015 har vi også foretaget revision af vores takstblad, f.s.a. angår bidragene for nye tilslutninger. Hvad 

man ellers skulle forvente, så er enkelte takster nedsat. Takstbladet fremgår af vores hjemmeside, som jeg 

samtidig godt vil reklamere lidt for. Her er oplysninger om bl.a. takster, regnskaber, vandanalyser, 

vedtægter og øvrige nyheder fra Vandværket, herunder også oplysninger om evt. driftsforstyrrelser. 

www.navand.dk 

Økonomien i værket er tilfredsstillende. Vi ligger ikke inde med nogen opsamlet pengetank, omvendt skal vi 

heller ikke på lånemarkedet for at drive værket. Vores kontante formue og gæld kan i det hele tilskrives 

driftsposter. Som et almennyttigt drevet vandværk skal vi - ifølge intentionerne i den lovgivning som vi er 

omfattet af - følge det økonomiske princip der kaldes ”hvile i sig selv –princippet”.  

Som det vil fremgå af regnskabet som behandles efterfølgende – har vi efter dette princip haft et 

beskedent overskud på kr. 33.000, dvs. at det opkrævede stort set passer med vores afholdte udgifter og 

investeringer.  Såfremt regnskabet opgøres efter årsregnskabsloven og efter reglerne i vandsektorloven, 

har vi et underskud på – 217.000. Forskellen skyldes at vi efter årsregnskabslovens princip ikke fuldt ud 

opkræver til geninvestering i nye ledninger i samme omfang som de gamle levetidsafskrives.    

Da vi udpumper over 200000 m3 om året har vi været omfattet af vandsektorloven siden 2010. Dette har 

medført noget bureaukrati i forhold til Konkurrencestyrelsens ”Forsyningssekretariat”. Et sekretariat som vi 

selv betaler ca. kr. 35.000 om året til for at blive administreret af og for at de fører tilsyn efter nogle 

indviklede regler, som i sin enkelthed går ud på at vi ikke må opkræve mere end hvad der skal til for at drive 

værket.  Det ved vi jo godt. Tillid er godt – men kontrol er åbenbart bedre. Samme lov var også årsag blev vi 

skattepligtige efter selskabsskatteloven. Det kan indtil nu – og med den forventede skat for 2015 – opgøres 

til i alt ca. 350.000 i selskabsskat. Hertil kommer så udgifter til revisorbistand fra revisionsfirmaet. Det 

koster os i gennemsnit i alt ca. 100000 om året at være omfattet af denne lov – og vi har stadig ikke fået 

noget for disse penge. 

Vi er, ligesom de øvrige vandværker omfattet af vandsektorloven, fortsat ikke enige i Skats måde at opgøre 

vores beskatning på. Alle skatteansættelser siden 2010 er derfor påklaget, og der forventes dom i et par 

principsager nu til foråret. Men uanset hvem der vinder, vil dommene helt sikkert blive anket af 

modparten.  

Loven har med rette fået meget kritik. Folketingets partier har derfor vedtaget at revidere loven med 

henblik på mindre bureaukrati. Men indtil videre ser det ikke ud til at vi slipper for at blive omklamret af 

vandsektorloven. Måske får vi lidt færre indberetninger og et nedsat gebyr. Men de vil forsat føre kontrol 

med os – fremover med mere fokus på at vi er omkostningseffektive – dvs. at vi skal skære et par procent 

om året af vores udgifter. På regeringssprog hedder det at effektivisere. Og så skal vi også være mere 

energibevidste, dvs. tage initiativer til at spare på vores energiforbrug, og måske direkte investere i 

alternative energiformer.  

Disse småirriterende regler forrykker dog ikke vores daglige fokus og den altoverskyggende opgave – 

nemlig rent vand og stabil forsyning til en fornuftig pris.  

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, Guldborgsund Kommune m.v. Tak til bestyrelsen 

for godt og positivt samarbejde om bestyrelsesopgaven. Også tak til vores driftsleder Flemming, der som 

altmuligmand på værket klarer næsten alt.  


