IS/ Veksø Vandværk – Formandens beretning for 2010
Indledning
Jeg har de 2 forrige år oplyst, at 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år havde forladt
bestyrelsen.
Denne tildens med at forlade bestyrelsen er heldigvis stoppet i 2010, hvor vi i stedet har
kunnet byde velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem, Jens Vagn Nielsen og jeg regner
med, at vi – når Generalforsamlingen er afsluttet – kan byde velkommen til endnu et nyt
bestyrelsesmedlem.
Andelshavere
Der er i 2010 kommet én ny tilslutning.
Der er herudover sket en regulering af antallet af en ejendoms vandmålere og vi har valgt
at se bort fra DSB’s 2 målere på Stationsvej, idet ejendommene ikke har været beboet i
mange år.
Vi har derfor indberettet til Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD – at vi den
31.12.2010 havde 511 stk. målere, 843 tilsluttede ejendomme med ca. 2.000 personer og
et vandforbrug på 80.212 m3 i 2010.
Bestyrelsen m.v.
Bestyrelsen består i dag af mig som formand, Henrik Nilsson som næstformand, Lau
Rasmussen som kasserer, Michael Søderhamn Midtgaard som ansvarlig for vores
hjemmeside, Poul Neumeyer som regnskabskyndig og Jens Vagn som
bestyrelsesmedlem.
1 plads i bestyrelsen er vakant, men jeg forventer, at pladsen er besat efter
Generalforsamlingen.
Som revisorer er valgt Poul Kennov og Niels Aabye og, som revisor suppleant er valgt
Hans Christensen.
Som vandværkets repræsentanter i Stenlien Vandværks bestyrelse og KVE udvalget er
valgt formanden og næstformanden.
Der har i perioden fra sidste Generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Hjemmesiden på nettet
Hjemmesiden ajourføres fortsat af Michael.
Tak til Michael for dette arbejde.
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Indsatsplanen for Stenlien
Arbejdet med Indsatsplanen er afsluttet og forslaget er i høring i perioden 4. januar til 30.
marts 2011. Forslaget til Indsatsplanen kan ses på Egedal Kommunes hjemmeside
www.egedalkommune.dk
Der har været afholdt 2 møder i arbejdsgruppen.
KVE – Kontaktudvalget for de private vandværker i Egedal Kommune
Opdateringen af vores Digitale Grundkort er afsluttet.
Der er indgået en (fælles) aftale med EF om afregning af indberettede måleroplysninger,
for de vandværker som måtte ønske det.
Vandværkernes Vandindvindingstilladelser er udløbet den 1. april 2010, men de er
automatisk forlænget ved lov og gælder fortsat indtil kommunerne har færdiggjort og
vedtaget vandplanerne.
EK arbejder på Vandplanen for kommunen og planen skal i høring i april 2011 med
forventet endelig godkendelse i 2012-13. Derefter skal vandværkerne indsende nye
ansøgninger ledsaget af VVM redegørelser for alle boringers indvirkning på miljøet.
Som det ser ud nu, vil mange vandværker blive berørt af Vandplanen dog ikke Stenlien.
Der er indgået en fælles aftale med firmaet eurofins om udtagning af vandanalyser.
Vandsektorloven er fortsat gældende for Stenlien og Stenløse vandværker som de 2
eneste vandværker i kommunen.
Dette har medført et stort administrativt arbejde med indberetninger til
Forsyningssekretariatet.
Der er intet som tyder på, at det i fremtiden bliver nemmere at drive et privat vandværk
medmindre, Vandsektorloven bliver ændret.
Der har været afholdt 3 møder i udvalget
Grundvandspuljen
Der er i 2010 blevet lukket 26 brønde/boringer og den samlede udgift beløber sig til ca.
750.000 kr.
Der er i alt blevet lukket 80 brønde/boringer inden for de sidste par år.
I 2011 forventes samme aktivitetsniveau som i 2010.
Der vil fortsat blive opkrævet 10 øre pr. m3 oppumpet vand til Grundvandpuljen.
Der har været afholdt 3 møder fælles med KVE.
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Ledningsdeklarationer m.v.
Den verserende sag om tinglysning af en af vores vandledninger, som på en strækning af
ca.17 m er beliggende på en privat grund, har endnu ikke fundet sin afslutning.
En anden verserende sag om etablering af en jordvold over en af vores tinglyste vandledninger er fortsat stillet i bero.
Levering af måleroplysninger til EF
Vores kontrakt med EK om at levere måleroplysninger for de enkelte ejendommes
vandforbrug er blevet fornyet med EF.
Vi har i januar i år – via EK - sendt vores måleroplysninger for 2010 til EF og, vi vil her i
foråret modtage betaling på 28,37 kr. pr. måler.
Måleraflæsninger m.v.
Vores kasserer har oplyst, at måleraflæsningerne af vores 511 stk. målere er sket dels ved
380 stk. net indberetninger, dels ved 90 stk. kortindberetninger og resten ved
vandværkets aflæsning.
Vi har i årets løb haft 27 stk. målere til kontrol i Odense. Alle 27 stk. målere klarede
testen.
Stenlien Vandværk A.m.b.a.
Jeg har igen i år haft et godt samarbejde med såvel repræsentanter fra bestyrelsen som
vores medarbejdere på vandværkerne.
Vores medarbejdere brænder fortsat for opgaven med at drive vores 2 vandværker
optimalt, til gavn og glæde for alle forbrugerne. Tak for det.
Stenlien Vandværk har – efter ansøgning – fået sin vandindvindingstilladelse nedsat fra
600.000 m3 til 500.000 m3, hvilket giver en årlig afgiftsbesparelse på 30.500 kr.
Udpumpede vandmængder
Vand til Stenløse: 309.825 m3. Der er tale om et fald på 9.751 m3 = 3,05 %
Vand til Veksø:

80.212 m3. Der er tale om et fald på 1.337 m3 = 1,64 %

I alt udpumpet: 390.037 m3. Et samlet fald på i alt: 11.o88 m3 = 2,76 %
Vi har opkrævet for 77.725 m3 vand, hvilket er en difference på 2.487 m3 = 3,10 % i
forhold til den mængde vand vi har købt.
Differencen er en fordobling i forhold til sidste år. Bestyrelsen har taget differencen til
efterretning, idet den fortsat er meget flot set i forhold til andre vandværkers.
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Vandværket på Smedebakken - Ombygning
Efter en meget lang kommunal sagsbehandlingstid, kom vi den 5. juli 2010 endelig i gang
med ombygningen. En ombygning som var berammet til at vare 16 uger med aflevering
den 22.10. samme år.
Men sådan skulle det ikke gå. Først den 10.11.2010 fandt afleveringen sted.
På det tidspunkt var indkøringen af værket ikke klar og er det i skrivende stund fortsat
ikke.
Det har været den værste byggesag, som jeg i mine 46 år som ingeniør har beskæftiget
mig med. Det har på alle måder været en træls sag.
Forholdet til vores entreprenør har været meget anstrengt, ja til sidst måtte vi forlange,
at projektlederen blev sat fra opgaven. Han var simpel hen umulig at samarbejde med.
Ja, for at det ikke skal være løgn, så måtte vi også igennem et Hegnsyn med EK for at få
deres træer fældet, idet rødderne fra deres træer var gået ind i vores kloaksystem.
Alle vi der har beskæftiget sig med ombygningen ser frem til sagens afslutning, hvor vi i
fællesskab kan glæde os over, at vi har fået et vandværk med lukkede filtre, renoverede
rentvandsbeholdere og et nyt SRO anlæg som knytter de 2 vandværker, pumper,
boringer m.v. sammen.
Vores budget på 3,24 mill. Kr. forventes overskredet med ca. 30.000 kr.
Tilbage står en renovering af membranen på dækket på den udvendige rentvandsbeholder til ca. 200.000 kr. Et arbejde som må betragtes som et vedligeholdelsesarbejde og
som ikke var medregnet i vores overslag over ombygningsudgifterne.
Jeg har haft 24 møder i sagen.
Vandværket på Stenlien
Dette vandværk kører fortsat upåklageligt.
Værket har sammen med Smedebakken fået et nyt fælles SRO anlæg som overvåger alt.
Stenløse Vandværk
Vores samarbejdsaftale med Stenløse Vandværk om en døgnvagtordning som omfatter
eftersyn, udskiftninger og reparationer på vores ledningsnet fungerer tilfredsstillende.
Vagtordningen administreres fra telefonnummer 47 17 24 51 eller fra mobilnummer
40 38 42 51, hvortil forbruger med vandforsyningsproblemer kan ringe til.
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Vandsektorloven
Som oplyst sidste år, så undgik vi at blive omfattet af Vandsektorloven. Det samme var
ikke tilfældet med Stenlien Vandværk og Stenløse Vandværk, som har været igennem et
stort arbejde for at få godkendt deres priser af Forsyningssekretariatet.
Der er noget som tyder på, at loven vil blive lavet om således, at den kun omfatter de
offentlige vandværker, hvilket oprindeligt også var tanken med loven.
Eyvind Vesselbo har i en artikel – fremsendt af FVD – gjort sig til talsmand for en ændring af
Vandsektorloven således, at loven i fremtiden kun kommer til at omfatter de offentlige
vandværker.
Det bliver spændende at følge udviklingen af Vesselbos initiativ, og jeg har sendt ham en
mail, hvor jeg roser ham for hans initiativ.
Veksø Vandværk
Analyser
Vores analyser er fortsat meget fine. På vores hjemmeside kan man se analyseresultater.
Vedtægter
Bestyrelsen har fortolket § 12 – Stemmeret og afstemning - således:
Hver ejendom med egen selvstændig vandmåler – uagtet ejerforholdet - har 1 stemme
og hvert medlem kan – uanset antal ejendomme – kun stemme med max én fuldmagt.
Den fulde ordlyd af fortolkningen kan ses på vores hjemmeside.
Taksblad for 2011
På generalforsamlingen den 31.marts 2010 blev ”Forslag til Takstblad for 2011” godkendt
Takstbladet er efterfølgende blevet pristalsreguleret med pristallet pr.1.10.2010 og
godkendt af EK i december 2010.
Som følge af prisudviklingen i 2010 har bestyrelsen efterfølgende besluttet at nedsætte
m3 prisen i 2011 med 0.50 kr., hvilket EK er blevet orienteret om.
Afslutning
Mit forslag på sidste års Generalforsamling om en sammenlægning med Stenløse Vandværk
til et vandværk benævnt Stenlien Vandværk A.m.b.a. blev nedstemt.
Jeg vil slutte af med en tak til bestyrelsen, vores 2 revisorer og Svend Olsen for et godt og
hyggeligt samarbejde.
Til Svend Olsen vil jeg yderligere til føje et tillykke med dit kommende 25 års jubilæum
den 1.4. i år.
Erik Næhr, Formand
Veksø den 29.3.2011

