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Bestyrelsens beretning for 2019 

Velkommen til ordinær generalforsamling i Næsby Vandværk 

(Den 86.) 

Tirsdag, den 29. september 2020 

 

 

Corona 

På grund af Coronasituationen afholdes årets generalforsamling først nu. 

Vandværkets kontor har været lukket i en periode, og vores medarbejdere har på skift arbejdet 

hjemmefra. 

Leverancen af vand har været upåvirket af situationen, og vores eksterne samarbejdsparter har 

betjent vandværket på sædvanlig vis.  
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Bestyrelsen 

Efter generalforsamling 2019 konstituerede bestyrelsen sig således: 

Richard Andersen, formand 

Kurt Carlsen, næstformand 

Arne Refer, referent 

Henrik Krogsøe, medlem 

Lene Thingskov Larsen, medlem 
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Hovedpunkter 

I året 2019 har vandværket konstateret et fald i solgt vandmængde på 8,8 %.  

Årets resultat udviser et overskud på 841 t.kr. (2018: 1.340 t.kr.). Årsregnskabet behandles under 

særskilt punkt på dagsordene, hvor også status på skattesagen omtales.  

Bestyrelsen betragter under de givne omstændigheder årets regnskabsmæssige resultat som 

tilfredsstillende. 

Driften af værk og ledningsnet har været stabil og uden driftsforstyrelse, og administrationen har 

været velfungerende. 

Lovgivningsmæssigt har der ikke været ændringer, der har påvirket årets drift. Ultimo 2019 blev 

der imidlertid vedtaget ændringer i vandsektorloven, som vil få betydning for Næsby Vandværk 

fremover. 

Udtagne vandprøver på afgang vandværk har ikke vist overskridelser af grænseværdier for 

pesticidrester eller andre miljøfremmede stoffer. 
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Udpumpet og solgt vand 

(m3)      2018   2019  Ændring 

Udpumpet i eget forsyningsområde  431.413 398.209 -33.204 

                    

Solgt vand, fordeling 

Parcelhuse    340.815 325.207 -15.608 

Etageboliger     12.685  13.186       491 

Landbrug     11.123    1.329   -9.794 

Industri/håndværk    18.796  17.574   -1.222 

Institutioner     18.745  13.929   -4.816 

Solgt til andre vandværker      4.743           0   -4.743 

Solgt i alt    406.907 371.225 -35.682 

                   

Byggevand, brand, udskylning af ledn. og lækager  24.506   26.984    2.478 

Svind i pct.          5,6        6,8             
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Lidt statistik      

        2018     2019  

Middel døgn forbrug, gennemsnit af hele året, m3     1.182    1.017 

Middel døgn forbrug pr. indb. (husholdninger), lt.          90         90          

Middel døgn forbrug pr. indb. (totalt), lt.        114               98  

              

Antal forbrugssteder i alt pr. 31.12.     4.327     4.308 

Antal indbyggere pr. 31.12.   10.377  10.352             

 

Hovedledninger, km   78,607   78,607             

Råvandsledninger, km    0,988    0,988             

Brandhaner, stk.       116       116          

Vandets hårdhedsgrad      19,0      19,0           

        

 

Nye tilslutninger i 2019 

Spurvelunden  1 stk. 
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Ledningsarbejder i 2019 

Lundsvænget, skiftet ca. 300 meter rør samt 26 stophaner. 

Banevænget 2, skiftet ca. 150 meter rør samt monteret 2 nye stikledningsventiler til 11 lejligheder. 

Åhaven, skiftet ca.90 meter rør samt 11 stikledningsventiler. 

Lumbyvej 54, 56 og 58, skiftet ca. 90 meter rør. 

Skjoldborgsvej og Firkløvervej, skiftet 25 stophaner. 

Skolevej, skiftet 9 stophaner. 

Næsbyhovedvej 10A, nedlagt stik. 

Rørmaen, Kærholmen, Hørkrogen, Majorvangen og Degnevænget, skiftet gamle 

hovedledningsventiler. 

Derudover ca. 40 reparationer på utætte/defekte stophaner. 
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Målerudskiftning 

Vi har i 2019 afsluttet udskiftning af vores sidste gamle målere, i alt 602 stk. 

Vores afregningsmålere er nu allesammen elektroniske og vil herefter kunne fjernaflæses. 

I uge 16 fik vi i fællesskab med Allesø og Tarup Vandværker monteret 3 stk. antennesites, der er 

nødvendige, for at aflæsning kan transmitteres elektronisk fra den enkelte måler til vandværket. 

På nuværende tidspunkt (primo 2020) har vi ca. 300 målere, som ikke bliver aflæst via 

antennesites, enten fordi målerne skal konfigureres om, eller fordi de skal monteres med 

individuel antenne pga. deres placering i målerbrønde eller kældre. Arbejdet hermed fortsættes i 

2020. 
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Boringer 

I efteråret 2019 har vi fået lavet en tilstandsrapport med behovsstyret indsatsplan på vores 

boringer. 

Formålet med planen er at undersøge mulighederne for under anvendelse af nye metoder at sikre 

en optimal ind pumpning fra de enkelte boringer til sikring af den bedst mulige vandkvalitet. 

Der er ikke foretaget større ændringer eller reparationer ved boringer i 2019. 
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Vandværk 

Som tilsynsmyndighed har Odense Kommune i maj måned 2019 foretaget teknisk tilsyn af 

vandværket. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. 

Både SRO anlæg (Styring, Registrering, Overvågning) og G4S alarmanlæg har gennem længere tid 

givet en del fejlalarmer. Begge anlæg er fra 1988 og er tjenlige til udskiftning, hvilket bestyrelsen 

har besluttet at foretage i første halvår af 2020. 

I december måned 2019 har vi fået renset og lavet tilstandsrapport på beholder 2, som rummer 

700 m3 brugsvand. Beholderen er i fin stand. 
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Borings- og drikkevandskontrol 

Næsby Vandværk foretager alle de lovkrævede analyser til kontrol af kvaliteten af grundvand og 

drikkevand.  

Analyserne udtages og analyseres af godkendt laboratorium. 

Kontroller afgang værk i 2019: 

1 udvidet 

1 normal 

8 bakteriologiske 

Kontroller på ledningsnet i 2019: 

7 begrænsede 

3 bakteriologiske 

Boringer 2019: 

2 kontroller 

 

Resultaterne af kontrollerne viser, at vandet fra Næsby Vandværk generelt er af god kvalitet. 

Analyseresultater kan læses på vores hjemmeside w.w.w.nvvand.dk 
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Vandpris i 2020 

 Vandprisen for 2020 er fastsat til 7,00 kr. pr. m3 (2019: 6,00 kr.) og målerafgift til 600 kr. årligt 

(2019: 550 kr.). Taksterne er senest reguleret i 2017. 

Taksterne overholder det af Forsyningssekretariatet fastlagte prisloft. 

Bestyrelsen har fundet det nødvendigt med en prisregulering på baggrund af det faldende 

vandsalg, de planlagte investeringer i 2020, samt forventede stigende udgifter til fremtidig sikring 

af vandkvalitet og kildepladser.   

Udover taksten opkræves tillige en statsafgift for ledningsført vand på 6,18 kr. samt et 

drikkevandsbidrag på 0,19 kr. pr. m3. 

Opkrævning sker kvartalsvis. Fra og med 1. kvartal 2020 foretages aflæsning og endelig opgørelse 

hvert kvartal, og ny a conto vil blive udregnet på baggrund af forbruget i foregående kvartal. 
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Projekter i 2020 

Fortsat udskiftning af gamle stophaner og hovedventiler, som ikke kan lukke tæt. 

Aktivering af de resterende vandmålere, som endnu ikke kan aflæses via antennesites (ca. 300). 

Udskiftning af SRO anlæg og alarmanlæg (investering på 1,0-1,2 mio.kr.). 

Opgradering af vores internetforbindelse, så den modsvarer vores behov.  

Analyse og afklaring af, om Næsby Vandværk fortsat ønsker at være omfattet af reglerne i 

Vandsektorloven om økonomisk regulering (frist senest inden udgangen af 2023). 
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Forhold efter statusdagen 

Driften i den forløbne del af 2020 har udviklet sig tilfredsstillende og med stigende vandsalg. 

Udskiftning af SRO anlæg og alarmanlæg er tilendebragt uden problemer og med et meget 

tilfredsstillende resultat. 

Hurtigere og bedre internetforbindelse er etableret ved tilslutning til NAL-Medienet. 
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Tak 

Bestyrelsen takker vandværksbestyrer Henning Jensen og kontorassistent Annette Raabjerg for 

deres store og engagerede arbejdsindsats i det forløbne år til gavn for alle os forbrugere i et 

velfungerende Næsby Vandværk. 

Også en tak til alle vores dygtige og loyale samarbejdsparter. 

 

På bestyrelsens vegne 

Richard Andersen 

 

 

 


