Ledelsens Beretning for året 2016
Væsentlige aktiviteter
Der har været ledningsbrud på Violvej, 2 brud på Sandåsen samt 2 brud på Alumnevangen.
Grundvandsspejlet står så højt i dette sidste område, at vores forsyningsledning konstant ligger
under vand. Dette har påvirket rørene i en sådan grad, at det var nødvendigt at erstatte dem med
en ny PEM ledning på strækningen mellem Skielbæks-Ager og Hybenvej.
Alle 123 skydeventiler i forsyningsnettet er blevet kontrolleret og de, der ikke har været fuldt
funktionsdygtige, er blevet registreret for udskiftning i løbet af 2017-18.
Der har derudover været fokus på at få flest mulige målere flyttet ud i målerbrønde ved skel,
således at utætheder i jordledningen, der forbinder forbrugeren med forsyningsnettet, kan spores
ved periodiske måleraflæsninger.
På generalforsamlingen i 2016, besluttedes det, at målerbrønde bestilt efter 1. januar 2017 skulle
betale det beløb, der svarer til stikledningsbidraget på kr. 13.125. Da det samtidig besluttedes at
favørprisen på 7.500 kr. skulle fortsætte året ud, således, at en målerbrønd bestilt før 1.1.2017
ville være til gammelpris, har vi kunnet konstatere, en meget øget meget interesse for etablering.
Af øvrige arbejder kan nævnes indvendig renovering af Hågendrup VV og udvendig renovering af
Strandvejens VV specielt af hegn og adgangsveje. Regenerering af 1 vandindvindingsboring på
Hågendrup VV, samt etablering af tryksonder til pejling af vandstand i boringerne på Strandvejens
VV.

Drift og økonomiske forhold
Der blev i 2016 på Hågendrup VV produceret 25.995 m3 og på Strandvejens VV 23.336 m3 eller i alt
49.331 m3mod et registreret forbrug på 43.694 m3 ved måleraflæsning. Der har således været et
ledningstab på 12%. Ved flytning af vandmåler til målerbrønde placeret ved skel og med
udskiftning af utætte skydeventiler forventes det at tabet i 2017 kan formindskes.
Der er i regnskabet konstateret et underskud på 254.862 kr. mod det planlagte på 100.000 kr. der
skulle modsvare et overskud på 112.000 kr. i 2015. Den største afvigelse skyldes at der i budgettet
var regnet med et bidrag fra nye tilslutninger på 105.000 kr. svarende til 3 ny udstykninger med
nye sommerhuse. Der kom 2 men sagerne er først afsluttet i 2017. Derudover var der ikke
budgetteret med en engangsudgift på 66.400 kr., der forfaldt da Smidstrup VV blev fuldt medlem
af administrationssamarbejdet med Baunehøj, Asserbo, Tisvilde og Vejby vandværker.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der har fortsat været høj investeringstakt i stikledninger og nye målerbrønde til 2016-pris ligesom
nye skydeventiler er under etablering.
Der er fra lovgivers side øget fokus på vandværkernes hygiejnestatus. Således har man indført
zoneopdeling, hvor rød zone er selve vandbehandlingszonen (beluftning og filtre).

Kræver at der kun er adgang for personer, der har gennemgået hygiejne uddannelse/kurser (eller
er under opsyn af personale, med denne uddannelse), gul zone (pumpehal m.v.) fordrer omhu og
minimering af forurening udefra og endelig grøn zone (kontorer, SRO anlæg og udenoms
faciliteter) stiller ingen krav til personale mv.
I den forbindelse er der på Hågendrup Vv etableret en ”hygiejne sluse”, som samtidig øger
sikkerheden mod uønsket indtrængning i værket ved opsætning af ny yderdør. (I 2017 er der
desuden opsat videoovervågning).
Lignende forholdsregler er under forberedelse for Strandvejens Vv, hvor der i 2016 er opsat
videoovervågning og en mindre tilbygning med hygiejne- og sikkerhedssluse vil blive etableret i
løbet af 2017.

