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Bestyrelsens beretning for 2020 

Velkommen til ordinær generalforsamling i Næsby Vandværk 

(Den 87.) 

Tirsdag, den 15. juni 2021 
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Corona 

På grund af Coronasituationen afholdes årets generalforsamling først nu. 

Vandværkets drift og leverancen af vand har ikke været påvirket af de gældende restriktioner, og 

vores eksterne samarbejdspartnere har betjent vandværket på sædvanlig vis.  

 

Bestyrelsen 

Efter generalforsamling 2020 konstituerede bestyrelsen sig således: 

Richard Andersen, formand 

Kurt Carlsen, næstformand 

Arne Refer, referent 

Henrik Krogsøe, medlem 

Lene Thingskov Larsen, medlem 

 

 Hovedpunkter 

I året 2020 har vandværket konstateret en stigning i solgt vandmængde på 6,8 %.  

Årets resultat udviser et overskud på 609 t.kr. (2019: 841 t.kr.). Årsregnskabet behandles under 

særskilt punkt på dagsordenen.  

Bestyrelsen anser årets regnskabsmæssige resultat som tilfredsstillende. 

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

været velfungerende. 

Lovgivningsmæssigt har der ikke været ændringer, der har påvirket årets drift. 

Ultimo 2019 blev vandsektorloven ændret, således at Næsby Vandværk nu efter ansøgning kan 

udtræde af de økonomiske rammer (Vandsektorloven). Bestyrelsens forslag om udtræden 

behandles under særskilt punkt på dagsordenen. 

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)        2019     2020  Ændring 

Udpumpet i eget forsyningsområde  398.209 425.408  27.199 

                    

Solgt vand, fordeling 

Parcelhuse    325.207 350.054  24.847 

Etageboliger     13.186  14.248    1.062 

Landbrug       1.329  10.740    9.411 

Industri/håndværk    17.574  14.988  -2.586 

Institutioner     13.929  12.636  -1.293 

Solgt til andre vandværker             0           0           0 

Solgt i alt    371.225 402.666  31.441 

                   

Byggevand, brand, udskylning af ledn. og lækager  26.984  22.742  -4.242 

Svind i pct.          6.8        5,3             
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Statistik        

           2019     2020  

Middel døgn forbrug, gennemsnit af hele året, m3     1.017    1.103 

Middel døgn forbrug pr. indb. (husholdninger), lt.          90         97          

Middel døgn forbrug pr. indb. (totalt), lt.          98             107  
              

Antal forbrugssteder i alt pr. 31.12.     4.308     4.339 

Antal indbyggere pr. 31.12.   10.352  10.299             

 

Hovedledninger, km   78,607             78,607             

Råvandsledninger, km    0,988    0,988             

Brandhaner, stk.       116       113          

Vandets hårdhedsgrad      19,0      19,0 
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Nye tilslutninger i 2020 

3 stk. 

 

Ledningsarbejder i 2020 

Ågade, Søren Eriksensvej, Grønbergsvej, Maylandsvænget og Skolevej, udskiftning af 60 

stophaner. 

Ågade mellem nr. 63 og nr. 81 er nedlagt en mindre dimension vandledning. 

Næsbygårdsvej mellem nr. 26 og nr. 72, udskiftning af 29 gamle stophaner. 

Store Klaus området etablering af sektionsmåler. 

Bogensevej ved Nordmarksvej, reparation af større lækage på 160 mm hovedledning. 

Derudover 14 reparationer på utætte/defekte stophaner. 

 

Forbrugsmålere 

På nuværende tidspunkt (primo 2021) har vi et mindre antal målere, som endnu ikke kan aflæses 

via antennesites. Disse målere monteres med individuel antenne pga. deres placering i 

målerbrønde eller kældre. Arbejdet hermed fortsættes i 2021. 

 

Boringer 

Der er ikke foretaget større ændringer eller reparationer ved boringer i 2020. 

 

Vandværk 

I maj/juni måned 2020 afsluttedes installation og etablering af nyt styrings-, overvågnings- og 

ledelsessystem (SRO-anlæg) på vandværket. 

I uge 27 og 28 blev vandværket tilsluttet NAL net til sikring af en hurtig og tidssvarende 

internetforbindelse.  
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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 2020: 

2 prøver 

Kontroller på ledningsnet i 2020: 

11 prøver 

Boringer 2020: 

2 kontroller 

 

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

Analyseresultater kan læses på vores hjemmeside www.nvvand.dk 

 

Vandpris i 2021 

 Vandprisen for 2021 er fastsat til 7,00 kr. pr. m3 (uændret) og målerafgift til 600 kr. årligt 

(uændret). Taksterne er senest reguleret i 2020. 

Taksterne overholder det af Forsyningssekretariatet fastlagte prisloft, og er godkendt af Odense 

Kommune. 

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 beregnes på baggrund af forbruget i foregående kvartal. 
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Projekter i 2021 

I samarbejde med Rambøll udarbejdes handlingsplan til sikring af forsyningssikkerheden på kort og 

lang sigt for Næsby Vandværk, blandt andet ved udarbejdelse og optimering af vandværkets 

pumpestrategi og udpegning af supplerende kildepladser. 

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

 

Forhold efter statusdagen 

Driften i den forløbne del af 2021 har udviklet sig tilfredsstillende. 

 

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 samarbejdspartnere. 

 

På bestyrelsens vegne 

Richard Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 


