I/S Veksø VANDVÆRK
3670 VEKSØ

Formandens beretning for 2015
Indledning:
Bestyrelsen for vandværket er:
•
•
•
•
•
•
•

Poul Neumeyer
Lau Rasmussen
Per Jensen(FM)
Søren Benthin
Jens Vagn Nielsen
Niels Aabye
Hans Christensen

Der er siden sidste generalforsamling ikke sket nogen ændring af
bestyrelsens sammensætning.
Der er heller ikke sket udskiftning af revisorne Poul Kennov og
Henrik Nielsson.
Karin Christensen er fortsat revisorsuppleant.
Bestyrelsen har fordelt arbejdsopgaverne således, at vi benytter de
faglige kompetencer, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer har,
bedst muligt.
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Veksø Vandværk I/S hvem er vi.
Veksø Vandværk I/S er udover at være et forsyningsselskab, der
leverer vand til interessenterne i Veksø, også andelshaver i Stenlien
Vandværk A.m.b.a. Vi har en ejerandel på 1/6 medens
Andelsselskabet Stenløse Vandværk har en ejerandel på 5/6.
Stenlien Vandværk A.m.b.a.
Stenlien Vandværk A.m.b.a. er et produktionsselskab.
Produktionsselskabet ejer Vandværket på Smedebakken og
Vandværket på Stenlien.
Vandværket på Stenlien forsyner under normal drift det østlige
Stenløse, Søsum og Veksø med vand, medens Vandværket på
Smedebakken forsyner det vestlige Stenløse med vand.
Ved udfald af et vandværk skulle det andet vandværk automatisk
overtage leverancen af vand til forbrugerne. I dele af 2015 har
dette dog ikke være muligt grundet tekniske problemer på
Smedebakken.
I 2015 har Veksø udelukkende fået vand fra vandværket på
Stenlien. Dette vand har en bedre vandkvalitet end vandet fra
Smedebakken.
Der er i alt fra de 2 vandværker udpumpet:
År 2013
År 2014
År 2015

387.187 m3
381.893 m3
380.796 m3

Det ses, at den udpumpede vandmængde er faldende. Der er en
tendens til at vandforbruget er faldende - ikke kun hos os - men i
hele Danmark. Dette skyldes, at spildet er blevet mindre, samt at
forbruget er faldende.
Der har været for mange driftsproblemer med værket på
Smedebakken. Vi har konstateret, at der har været problemer
grundet manglende reservedele og driftsproblemer grundet
problemer med filter og en leverandør. Det er ærgerligt, at der
bruges så mange ressourcer på et vandværk, som det økonomisk
ikke er nødvendigt at bruge.
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Det tekniske udstyr på begge vandværker er ved at være forældet.
Der er store muligheder for at effektivisere og automatisere; men
Stenløse Vandværk mangler måske motivation for at effektivisere
og automatisere.
Der blev konstateret coliforme bakterier på Stenlien vandværk i
oktober måned, uden at vi i Veksø blev orienteret om dette. I
november måned målte vi coliforme bakterier i Veksø. Vi fandt at
kilden til forureningen er rentvandstanken på Stenlien Vandværk.
Endnu har Stenlien Vandværk - grundet tekniske problemer - ikke
fået inspiceret rentvandstanken, således at vi kan få stoppet
forureningen.
Ledningsanlægget i Veksø.
Ledningsanlægget i Veksø ejes og driftes af I/S Veksø Vandværk.
Vi har tilsluttet 529 målere til vort ledningsnet. Ved disse 529
målere er der tilsluttet 853 ejendomme med i alt ca. 2.000
forbrugere. I nedenstående skema er vist ”Leveret vandmængde”
og ”Afregnet vandmængde” for vort forsyningsområde. Leveret
vandmængde er den vandmængde, vi køber af Stenlien
Vandværk A.m.b.a. Den afregnede vandmængde er den
vandmængde, vi afregner til interessenterne.Det ses, at
vandforbruget – den afregnede vandmængde er svagt fladende.
Det skal dog bemærkes, at ved udskiftning af vandmålerne, vil
den afregnede mængde blive mindre, grundet der kun aflæses
hele m3.
År

2015
2014
2013
2012

Leveret
Afregnet
vandmængde vandmængde
(forbrug)
74.178
72.025
75.948
74.140
78.873
74.742
77.792
74.530

Spild Spild i
%
2.153
1.808
4.131
3.262

2,9
2,4
5,2
4,1

Vort spild er lille. Landsgennemsnittet for ledningspild er 5-10%. Vi
har et vandspild på 2,9%, grundet et forholdsvis nyt ledningsanlæg.
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Er der interessenter, der har en mistanke om, at der finder
udsivning sted på vores ledningssystem, anmodes de om at
kontakte bestyrelsen.
Ledningsbrud
Det er flere år siden, vi har haft ledningsbrud.
Vagtordning
Vi har en aftale om døgnvagtordning med VVS-firmaet Bjarne Nehm.
Denne vagtordning omfatter udførelse af alt arbejde i forbindelse
med reparationer mv. ved ledningsbrud på vandværkets
ledningsnet. Nehm kontaktes på telefonnummeret: 26 84 87 56.
Ny forbrugere:
Der er ikke tilsluttet flere forbrugere til vort forsyningsnet i 2015.
Vandkvalitet:
Vandkvaliteten kontrolleres af Erofins (der er et akkrediteret
laboratorium) efter en plan, der er godkendt af Egedal Kommune.
Der er i KVE – regi (KVE – Kontaktudvalget for de private
vandværker i Egedal Kommune) indgået en aftale med Erofins, om
udtagning af vandprøver og analyser for vandværkerne i
kommunen.
Der udtages prøver både hos forbrugerne og på vandværkerne.
De fleste prøver udtages på værkerne. På siden
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83784
er vist resultaterne af prøverne fra Stenline Vandværk. På siden
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83783
er vist resultaterne af prøverne fra Smedebakken Vandværk.
Resultater af prøverne på vort ledningsanlæg er vist på
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83732
Ved en ordinær analyse hos en forbruger i Veksø blev der i
november måned konstateret coliforme bakterier i vandet.
Vi kontaktede straks myndigheder, for at aftale hvilke aktiviteter vi
skulle igangsætte.
Det blev aftalt, at der skulle tages fleres prøver for at spore kilden.
Efterfølgende prøver, taget hos forbrugere og på vandværket på
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Stenlien viste, at kilden er rentvandstanken på værket. Rent
praktisk betød dette, at ansvaret for at finde kilden blev Stenlien
Vandværk.
Med myndigheder blev det aftalt, at rentvandstanken skulle
inspiceres. Desværre har problemer på Smedebakken medført, at
denne inspektion endnu ikke har været gennemført. De seneste
prøver viser, at der ikke pt. er coliforme bakterier i vandet, men nye
prøver vil måske vise noget andet.
Vi vælger at informere om forureninger, da vi ikke ser nogen grund
til ikke at gøre det. Vi vil gerne sætte ”drikkevand” på dagsordenen,
og det gør vi ved at være åbne, fortælle om drift, tiltag,
forureninger, uregelmæssigheder med mere.
Det skal bemærkes, at Stenløse Vandværk ikke tilsvarende har valgt
at informere deres forbrugere om forureningen og ej heller
bestyrelsen i Veksø Vandværk, da de målte coliforme bakterier i
vandet på Stenlien vandværk i oktober måned.
Vi har et par gange i løbet af året haft ”brunt vand” i vore
vandhaner. Dette skyldes, at vandets strømningsretning og
hastighed ændres så kraftigt, at belægninger, som i årenes løb har
lagt sig i rørene, hvirvles op og kommer ud til forbrugerne. Dette
forekommer f.eks. når brandvæsnet afprøver deres brandhaner, når
der tappes vand til dyrskuet, og når vi ifm. udskiftninger af
vandmålere lukker for vandet til dele af Veksø.
Hvis der forekommer brunt vand i en husinstallation, skal man åbne
for en vandhane og lade vandet løbe, til det igen bliver klart. Hvis
ikke det hjælper, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, som
vil være behjælpelig med råd og vejledning. (husk at rense filter i
vandhaner hvis du har haft ”brunt vand”)
Vi er blevet kontaktet af forbrugere, som har observeret, at
vandtrykket er faldet. Vandtrykket holdes på et konstant niveau
fra vandværket. Problemer med vandtrykket skyldes som oftest
urenheder i filterne i vandhanerne. Konstaterer man et faldende
vandtryk, vil det være en god ide at rense filterne i vandhanerne. I
”gamle” installationer kan kalk i rørene medføre trykfald i
husinstallationen. I dette tilfælde skal VVS installatør kontaktes.
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Vort vand er meget hård 190 dh (°dH = grad Deutsche Härte, hvor
en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller
7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter).
Vi har foreslået Stenlien Vandværk at installere
afkalkningsanlæg. Afkalkes vandet vil en familie på fire typisk kunne
opnå besparelser på ca. 500 kr. årligt, som opnås gennem mindre
forbrug af el, rengøringsmidler, sæbe, shampoo og
afkalkningsmidler samt længere levetid (50 %) på elkedel,
kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine. Yderligere vil der
kunne spares tid og besvær, når man får blødere tøj efter vask uden
tørretumbling og skyllemiddel (kilde Hofor).

Vandmålere
Vi har fået udskiftet alle vore vandmålere til elektroniske
vandmålere.
Der er udarbejdet en video, som viser hvorledes de nye vandmålere
fungerer.
De erfaringer, vi har indhentet med ”automatisk- fjernaflæsning” af
målerne, er gode. Det vil hos 3 interessenter været nødvendigt at
opsætte antenner ved vandmålerne, således at vi hurtigere kan
aflæse disse
Vi kan aflæse alle vandmålerne i løbet af ca. 2 timer.
Ny muligheder:
Vi har anskaffet software til vore nye vandmålere, der gør det
muligt, at vi i løbet af ganske kort tid kan få genereret regninger til
forbrugerne.
Nu da vi alle har fået elektroniske vandmålere, vil vi hvert kvartal
aflæse vandmålerne, dels for at kontrollere vort vandspild, dels for
at gøre forbrugere, der har et større vandforbrug end normalt,
opmærksomme på dette.
Vi har ved test af vort system fundet 6 forbrugere, hvor der har
været en ”leak”. Vi har kontaktet dem, for at informere deres
mulige lækage. Du sparer mange penge ved at opdage en lækage i
god tid.
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Interessenter har mulighed for at låne en ”ekstern fjernaflæser”,
der viser forbruget mv.
Som noget nyt kan interessenter se de sidste 5 års vandforbrug på
hvor hjemmeside. Der er udarbejdet en video på vor hjemmeside,
der viser, hvorledes du får vist dit forbrug.

Levering af måleroplysninger til Egedal Forsyning (EF).
EF har opsagt aftale om afregning af måleroplysninger. Indtægten i
2015 udgør ca. 19.000 kr. inkl. moms. Den fremtidige indtægt
forventes at blive mindre. I Danske Værker regi forventes en aftale
om den fremtidige afregning af måleoplysninger.
Lovgivning / bekendtgørelser (vand er fødevare)
Vi har etableret et kvalitetssystem baseret på systemet Tethys. Vi
har informeret Egedal Kommune om, at vi har etableret dette
kvalitetssystem.
Vi har ligeledes informeret Egedal kommune om, at Per Jensen er
driftsleder.
Lovgivningen har betydet, at det har været nødvendigt at sende
flere af bestyrelsesmedlemmerne på kursus, således at vi sikrer, at
vi opfylder de fremtidige krav, der stilles især til regnskab og drift af
vort vandværk.
I forbindelse med, at vi fik målt coliforme bakterier i vort vand,
måtte vi konstatere, at vort eget beredskab fungerede, men at der
var problemer med kontakt til den øvrige del af beredskabet,
hvorfor vi nu arbejder på at sikre det bedst mulige beredskab.
Stenlien Vandværk er omfattet af den del af vandsektorloven, hvor
der fra Forsyningssekretariatet (Sekretariatet fastsætter prislofter
og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne)
udmeldes et prisloft. Stenlien Vandværk har måske problemer med
at overholde dette prisloft. Disse mulige problemer skyldes måske,
at effektiviseringspotentialet på Stenlien Vandværk ikke udnyttes.
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Det skal nævnes, at der stadig er meget usikkerhed omkring denne
lov, herunder hvorledes Stenlien Vandværk vil være omfattet af
loven.

Hjemmeside - kommunikation
Vi har indgået kontrakt med Rambøll om vedligehold af platformen
for udvikling af vor hjemmeside.
Vi anvender hjemmesiden til at informere om hændelser, nye tiltag
uregelmæssigheder, drift mv.
Der har i 2016 været over 1000 besøg på vores hjemmeside, hvilket
indikerer, at den bliver brugt.
Vi har også anvendt facebook (3670veksoe) til at informere om
hændelser.
Hvis der er ideer til hjemmesiden, kontakt da venligst bestyrelsen.
Vandprisen
Vandprisen pr. m3 er 8 kr. inkl. moms, denne pris har vi fastholdt i 3
år. Med denne pris er vi et af de billigste vandværker i Egedal
Kommune.
Da vi køber vandet fra Stenlien Vandværk kan det være nødvendigt
i fremtiden at opjustere prisen, såfremt at der ikke foretages
besparelser på Stenlien Vandværk.
Økonomi.
Vor økonomi er god. Vi har haft et mindre ”planlagt” underskud i
2015. Vi kunne hæve vandprisen, således at vi ikke fik et
underskud, men da vi har opsparet en kapital, har vi valgt at tære
på denne kapital ved at fastholde vandprisen.
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Vi vil dog gerne have en indskudskapital af en vis størrelse, således
at vi efter:
•
en forurening
•
et ledningsbrud
eller hvis Stenløse Vandværk får så store økonomiske problemer
med deres drift, at de må ophøre med at eksistere, fortsat kan
levere vand med højt kvalitet til en lav vandpris.
Økonomien for Stenlien Vandværk er underlagt et prisloft, som
betyder, at det er nødvendigt med besparelser og
effektiviseringer. Vi forsøger at få en helt tydelig grænseflade
mellem Stenlien Vandværk og Stenløse Vandværk for at få et
regnskab, der viser de reelle omkostninger, som kan danne
grundlag for nødvendige besparelser.
Under punkt 3 og 4 i agendaen vil regnskaberne for Stenlien
Vandværk og Veksø Vandværk blive præsenteret.
Effektiviseringer /besparelser:
Fusion med Stenløse Vandværk
Det er undersøgt, om der er besparelser ved at sammenlægge
Veksø Vandværk og Stenløse Vandværk. Resultatet af
undersøgelsen er, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være
økonomisk attraktivt for Veksø med en sammenlægning grundet:
• Udgifter pr afregnet m3 er mindre i Veksø end i Stenløse
Vandværk.
• Stenløse Vandværk skal foretage store investeringer, Veksø
har ikke behov for investeringer grundet vi har et ”nyt”
ledningsanlæg og nye vandmålere.
• Veksøs økonomi er bedre end Stenløses.
• Stenløse Vandværk er følsom overfor uforudsete
driftsomkostninger
• Veksø har en struktur med stor fleksibilitet og reversibilitet.
• Stenløse Vandværk har et forretningskoncept, der minder om
et mindre VVS firma med 2 ansatte og med store
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overheadomkostninger. Kan et sådan firma betjene vore
vandværker i fremtiden?
Vi i bestyrelsen vil gerne samarbejde med andre vandværker. Vi ser
store besparelsesmuligheder med at samarbejde med andre
vandværker om drift af Stenlien Vandværk.
Effektivisering af Stenlien Vandværk
Bestyrelsen i Veksø har foreslået effektivisering af Stenlien
Vandværk hvor vi, som tidligere nævnt har en ejerandel på 1/6 medens Andelsselskabet Stenløse Vandværk har en ejerandel på
5/6.
Vi har forslået at etablere en nødforsyningsledning til Egedal
Forsyning, hvorved vi bliver forbundet med - ikke kun vandværket i
Ølstykke - men også med vandværker i Frederikssund og Jyllinge
med flere. Samtidig vil vi nedlægge vandværket på Smedebakken,
da vandværket på Stenlien har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne
både Stenløse og Veksø. Herved vil vi opnå en større
forsyningssikkerhed end i dag, og en besparelse på 200.000 –
300.000 kr. pr år.
Den opnåede besparelse vil vi bruge til at reducere vandprisen, og
til at effektivisere vandværket på Stenlien, samt forbedre
vandkvaliteten ved f.eks. at afkalke vandet.
Lukning af gamle brønde
Det er vigtigt at gamle brønde lukkes for at sikre, at de ikke
forurener vort grundvand. Derfor, hvis du har kendskab til en sådan
brønd, bedes du informere bestyrelsen herom.

Samarbejde med Stenlien
Bestyrelsen er stadig meget utilfreds med samarbejdet i bestyrelsen
for Stenlien Vandværk. Det dårlige samarbejde falder først og
fremmest tilbage på bestyrelsens formand Keld Stenlien Hansen,
som ikke formår at formidle det nødvendige samarbejde mellem
bestyrelsesmedlemmerne fra Stenløse og Veksø.
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Denne utilfredshed har nu stået på i flere år. Vor tidligere formand
nævnte også i ”formandens beretning for 2013” stor utilfredshed
med Keld Stenlien Hansen, på grund af, at vedtægterne ikke blev
overholdt, og at der træffes beslutninger uden inddragelse af Veksø.
Vi har flere gange påtalt, at vedtægterne ikke overholdes.
Ved gennemgang af regnskabet for 2014 opdagede vi, at
nedenstående oplysninger var blevet holdt skjult for bestyrelsen:
 Der var ikke foretaget afregning mellem Stenløse Vandværk og
Stenlien Vandværk i 2014. Stenløse Vandværk skyldte ved
årets udgang ca. 800.000 kr. til Stenlien Vandværk.
• Stenliens revisor og kasserer har for at overholde prisloftet
blandt andet måtte ”file” på udgifter/omkostninger og
fordelingen mellem Stenløses Vandværks regnskab og
Stenliens regnskab - for at få regnskaberne til at overholde
prisloftet.
• Der var sket ændringer i honorarer uden at informere herom.
Vi godkendte dette 2014-regnskab, men samtidigt stillede vi
følgende krav til fremtidige regnskaber:
• Der afregnes mellem Stenlien Vandværk og Stenløse
Vandværk som beskrevet i vedtægterne.
• Ændringer i honorarer bør besluttes af den samlede bestyrelse,
og skal ikke aflæses af regnskabet.
• Aftaler og evt. fordelingsnøgler mellem Stenløse Vandværk og
Stenlien Vandværk, skal dokumenteres. Det er bestyrelsen i
Stenlien Vandværk, der fastsætter / godkender disse.
• Der bør hurtigst muligt udarbejdes et regnskab, der kan danne
grundlag for fremtidige effektiviseringer.
I stedet for iht. vedtægterne at indkalde til årsmøde i januar måned,
hvor bestyrelserne fra Veksø og Stenløse skal have fremlagt det
foreløbige regnskab, er regnskabet fremsendt til godkendelse uden
denne nødvendige fremlæggelse.
Vi må konstatere, at vore krav til regnskabet ikke er opfyldt.
Yderligere kunne vi bestyrelsesmedlemmer fra Veksø Vandværk ved
en hurtig gennemgang af det fremsendte regnskab konstatere, at
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regnskabet indeholdt flere poster, som ikke er blevet godkendt i
Stenliens bestyrelse som f.eks:
• Investeringer
• vagtordninger
• Revision og regnskabsassistance
• Sagkyndig bistand
• Tethys
En stikprøvevis revision har givet anledning til tre spørgsmål:
• Dokumentation af kontrakt med Ballerup Forsyning og af
udgiftsfordeling i forbindelse med bestilling af en rapport om
vandforsyning hos COWI. Igangsættelse af denne rapport er
foretaget af Keld Stenlien Hansen uden bestyrelsens vidende.
• Der er opsat en skillevæg i kontor på Stenlien Vandværk.
Forslag til beslutning er ikke fremlagt for bestyrelsen, hvorfor
det heller ikke fremgår af mødereferater, at dette arbejde må
igangsættes. Arbejdet er igangsat af bestyrelsen for Stenløse
Vandværk, som ikke har kompetence til at igangsætte udgifter
i Stenlien Vandværk.
I betragtning af, at arbejdet er udført af formandens søn, Ulrik
Stenlien Hansen, har Veksø Vandværks interne revisor bedt om
svar på disse spørgsmål:
1. Er der indhentet tilbud fra flere på arbejdet og i
bekræftende fald fra hvem?
2. Er bestyrelsen inddraget i beslutningen om igangsættelse af
arbejdet?
• Etablering af Tethys (kvalitetssikringssystem) eudgør
68.948,04 kr ekskl. moms. Vores interne revisor har bedt om
en opdeling af afregningsprisen for timeforbrug mellem
Stenløse Vandværk og Stenlien Vandværk på lønandel og
overhead.
Revisionen har endnu ikke fået et tilfredsstillende svar på disse
spørgsmål.
Før regnskabet 2015 for Stenlien vandværk kan overskrives, skal vi
selvfølgelig have svar på alle vores spørgsmål.
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Veksøs bestyrelsesrepræsentanter har på grund af overtrædelserne
af Stenlien Vandværks vedtægter ikke tiltro til Keld Stenlien
Hansens ledelse af Stenlien Vandværk.
Der er tilsyneladende forskel på de informationer, som gives til
bestyrelsen i Stenløse vandværk og til bestyrelsen i Stenlien
Vandværk:
Til Stenlien bestyrelsen er der den 15-11-2015 fremsendt følgende
forslag til investeringsbudget:

På Stenløse bestyrelsesmøde den 03-03-2016 er fremlagt følgende
budget:
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Investeringer i effektivisering på Stenlien vandværk på 100 tkr. og 2
gange 15 tkr. er fjernet fra det første investeringsbudget. Budget og
regnskab er ikke behandlet og godkendt i Stenlien bestyrelse.
Bestyrelsen i Veksø Vandværk har fået tilsendt driftsrapporten efter
at den har været forelagt på et møde i Stenløses bestyrelse. Denne
rapport burde først have være præsenteret og behandlet i Stenlien
bestyrelsen inden den sendes til henholdsvis bestyrelserne i
Stenløse og Veksø.
Fremtidige aktiviteter:
Selvom vort anlæg i Veksø er forholdsvis nyt, må vi konstatere at
flere af vore ventiler på ledningsnettet ikke virker. Vi vil i løbet af
2016 danne os et overblik over hvor mange ventiler, der skal
skiftes og efterfølgende få udarbejdet en plan for udskiftning. Vi
skal have sikret, at vor beredskab er koordineret med
myndighederne.
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Vi håber, at Stenløse Vandværk vil medvirke til at:
• få etableret procedurer for økonomien, som sikrer, at kun de
aktiviteter, der er godkendt af bestyrelsen, konteres i
regnskabet.
• skabe en virksomhedskultur baseret på gensidig respekt,
samarbejde og respekt for vedtægterne
Vi vil og vi håber også at Stenløse vandværk vil arbejde for, at vi
får:
• tilpasset kapaciteten ved at nedlægge vandværket på
Smedebakken, en besparelse på 200 -300 t kr + spare
investeringer min 100 tkr. pr. år i Smedebakken, etablere
nødforbindelse til Egedal mfl. forsyninger for at få større
forsyningssikkerhed end i dag.
• installeret et afkalkningsanlæg – besparelse pr. familie op til
500 kr pr år (kilde Hofor)
• energioptimeret og effektiviseret Stenlien vandværk, skønnet
besparelse 50-100 tkr pr. år
Afslutning
Jeg vil slutte med en tak til bestyrelsen og vores revisorer for et
godt og hyggeligt samarbejde.
Stor tak til arbejdere på Stenlien Vandværk for et godt samarbejde.
Jeg håber, at vi kan få etableret et samarbejde med bestyrelsen på
Stenlien Vandværk, et samarbejde baseret på, at vedtægterne
overholdes, at værdier som respekt, ærlighed og troværdighed
kommer i spil, samt at der er viljen til at samarbejde og til at finde
besparelser ved effektiviseringer.
Veksø den 15.3.2016
Per Jensen
Veksø Vandværk
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