
LEDELSESBERETNING FOR 2021 

Vandforbrug og Kvalitet 

Der er i 2021 udpumpet samlet 58.751 m3, hvilket er på niveau med sidste år. Der er faktureret i 
alt 53.151 m3 således at der i år er et vandtab på lidt under 10 %. 

Vi har fulgt indholdet af pesticidresten DMS i vandforsyningen og har overholdt myndighedskrav 
på samlet 0,1 milliardtedel. DMS er en rest fra et svampedræbende middel der findes/fandtes i 
træbeskyttelsesmidler (til bl.a. sommerhuse) men også til at bekæmpe kartoffelpest med. 

Hågendrup vandværkets nye vandforsyningsboring, der blev etableret i 2020, har intet indhold af 
DMS, og vi ønsker at bevare dette ved at overtage rettighederne for et borings nært beskyttelses 
område (BNBO), således at der ikke vil kunne anvendes sprøjtemidler her indenfor. 

Økonomi 

Det fremgår af regnskabet, at der har været en øget indtjening fra nye tilslutninger på 183 t.kr. 
mod budget på 37 t.kr. Der har modsat været en forøget driftsudgift på 888 t.kr. mod budget på 
760 t.kr. – dette er et resultat af, at vi har valgt at udgiftsføre en hensættelse på 150 t.kr. til 
betaling af indskrænkningen i rettigheden til ikke at anvende sprøjtemidler. Der er hensat beløb til 
hvad der svarer til det prisniveau, der er blevet oplyst af Landboforeningen/Danske Vandværker. 

Administrationen har kostet 470 t.kr. hvilket er på niveau med budget på 487 t.kr. og sidste års 
udgift på 472 t.kr. Der er således et samlet overskud på 45 t.kr. efter afskrivninger, der sammen 
med anlægsfond fra 2020 har muliggjort investering i ledningsfornyelse på Ranunkelvej og 
Langengen samt fuldautomatisering af skylleprocessen på Hågendrup vandværket. Omkostningen 
til etablering af i alt 51 målerbrønde er i alt væsentlighed betalt af andelshaverne selv, idet 
stikledninger fra forsyningsledning i vej indtil målerbrønden er kapitaliseret som 
anlægsinvestering. 

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning 

Vi har valgt at accelerere etableringen af målerbrønde ved at erstatte målere i betonbrønde med 
målerbrønde ved skel. Da betonbrøndene har dæksler, der efter Arbejdstilsynets regler ikke kan 
løftes af en mand og derfor ikke giver vandværket fri adgang, har vi valgt at starte med disse 
steder. Alle skal ifølge Regulativ for Smidstrup Vandværk have dette gjort inden juli 2022.  

Vi har med ankesag for mulig forurening af grundvand fra påtænkt rækkehusbebyggelse på 
nabogrunden til Strandvejs vandværket medvirket til, at denne i stedet er blevet solgt til naboer 
på Tagetesvej, som herved er blevet vandværkets naboer. 


